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ÖN SÖZ 

Türk ve dünya tarihinin önemli bölümlerinden birisini hiç §üphesiz 
Selçuklu tarihi te§kil eder. Yerli ve yabancı pek çok ara§tırmacının çalı§
maları ile bazı bölümleri oldukça iyi i§lenmi§ bulunan bu devrin, dini ha
yatla ilgili kısımları hemen hemen hiç konu edilmemi§ gibidir. Halbuki bu 
dönem gerek Türk dini tarihi, gerekse İsla.m tarihi bakımından da büyük 
önemi haizdir. Zira Selçuklular dönemi, Türk ve İslam tarihlerinin adeta 
kav§ak noktasını meydana getirdiği gibi, Türklerin tarih sahnesinde İslam 
medeniyetinin bayraktan olarak yer aldıkları bir devri de ifade eder. Ona 
rağmen M. Şerefeddin (Y altkaya)'nın birkaç makalesi dı§ında konuyla 
ilgili fazla bir §ey bulmak mümkün değildir. 

Selçuklular döneminde ortaya çıkan dini hareketler Türkler üzerinde 
derin tesirler bıraktığı gibi, bizzatihi onlardan etkilenerek İslam' da yeni 
yorum ve anlayı§ların meydana gelmesine de sebep olmu§tur. Onun için, 
sonraki Türk devletlerinde meydana gelen yeni anlayı§ ve telakkilerin de 
Selçuklular döneminde ortaya çıkan geli§melerin bir devamı sayılması icap 
eder. Gerçektende günümüze kadar ulapn ve çoğu kez tarihl mahiyeti 
bilinmediği için yanlı§ algılama ve anlarnalara sebep olan, dolayısıyla da 
çatı§malara yol açan anlayı§ ve uygulamaların temellerini Selçuklular dö
nemine kadar görürebilmek mümkündür. O sebepten bu yöndeki ara§
tırmalar, günümüzdeki birtakım hareketleri daha iyi anlamak ve sağlıklı 
bir §ekilde geleceğe yönelebilmek açısından önemlidir. Bu hususta yete
rince kaynak da mevcuttur. Bu ara§tırmada Selçuklular dönemindeki dini 
hareketler ve devletin bunlar kar§ısındaki vaziyeti ele alınırken geni§ bir 
yelpaze içerisinde pek çok kaynak taranıp, değerlendirilmi§tir. Ortaya 
çıkan malzeme bolluğu konunun Sultan Melik§ah dönemi (1040-1092) 
sonuyla sınırlandırılmasını zorunlu kılmı§tır. 

Yeterince i§lenmemi§ ve mahiyeti de pek bilinmeyen bir konu ele alı
nırken kar§ıla§ılacak en önemli mesele herhalde, kaynak temini olmalıdır. 
Buna rağmen, bu çalı§mada öyle bir sıkıntı ya§anmamı§tır. Bunu, bölü-
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mümüz elemanlarının büyük fedakarlılada olu§turduğu "Tarih ihtisas 
Kütüphanesi"ne borçluyum. Bundan dolayı kendilerine minnettarım. 
Yine böyle bir konuyu çalı§mamıza imkan hazırlayan ve her safhasında 
bizi yönlendiren hocam Prof. Dr. Salim Cöhce'ye §ükranlarımı bir borç 
bilirim. Ayrıca çalı§manın basılmasını temin eden Tarih ve Tabiat Vakfı 
idarecilerine de te§ekkürlerimi sunarım. 
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KAYNAK ve ARA�TIRMALAR 

Selçuklular dönemiyle ilgili aqiv, kitabe türünden kaynaklar olmadığı 
gibi, diğer ana kaynaklar da birinci ve ikinci elden kaynaklara göre sınırlı
dır. Onun için bu ara§tırmada mevcut ana kaynakların yanında, birinci ve 
ikinci elden kaynaklar da büyük ölçüde kullanılmı§tır. Selçuklular döne
minin siyasi olaylarından bahseden kaynaklar kadar, §ehir ve bölge tarıh
leri de bu çalı§manın temel kaynaklarını olu§turmaktadır. Ayrıca dönemin 
dini, coğrafi, mezhebi, tasavvufl kaynakları da çalı§manın özelliğinden 
dolayı temel kaynaklar arasındadır. Bütün bu eserler genelde Müslüman 
müelliflerce kaleme alınmı§ ve değerlendirmeler bu §ahıslar tarafından 
yapılmı§tır. Oysa Selçuklular iç ve dı§ siyaset gereği gayrimüslim insanlar 
ve devletlerle de münasebette bulunmu§lardır. Bunlardan Ermeni, Süryani 
ve Bizans kaynakları da ilgileri nispetinde kullanılmı§tır. 

A- KAYNAKLAR 

İslam alemindeki tarih yazıcılığı daha çok Bağdad merkezlı ve halHe
lere dayalı "Pan-Islamik" tarih yazıcılığı §eklinde geli§mi§ti. Mevcut tarih 
yazıcılığının yanında, X. yy'dan ba§layarak geli§en §ehir tarihçiliği ve ha
nedanları merkez alan tarih yazıcılığı §eklinde iki tür daha te§ekkül etmi§ 
oldu.' Bu eserler yazıldıkları bölgelerin özelliğine göre Arapça ve Farsça 
olmak üzere kaleme alınmı§, bu özellik Selçuklular döneminde de devam 
etmi§tir. Bu hususiyetinden dolayı Selçuklular devri Arapça ve Farsça 
kaynakların yoğun olarak bulunduğu dönemdir. Bu çalı§manın dini siya
set sahasında olması hasebi ile daha çok Arapça kaynakların kullanılması 
gereği duyulmu§, bunlar verdikleri bilgilerin niteliğinden dolayı genel ve 
özel mahiyette o lmak üzere belirli bir tasnifte ele alınmı§tır. 

1- V e k a y i n a m e l e r  

Selçuklulardan bahseden vekayinameler temelde klasik Islam tarihi 
kaynakları olup, olayları hicri yıllara göre kronolojik §ekilde vermekte-

1 Claude Cahen, "Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı", (tre. Nejat Kaymaz), T.A.D. VII/ 12 -
13 ,  ( 1 969), s .  1 95.  
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dirler. Bu  kaynaklar müellifin metoduna göre az  çok değİ§iklik arz et
mekte, fakat genelde ilk insan Hz. Adem'den ba§layarak olaylar anlatıl
dıktan sonra, müellifin kendi devrindeki olaylardan bahsedilmektedir. 
Yazarların büyük çoğunluğu dini eğitim almaları ve hadis metodundan 
hareket etmeleri sebebiyle de, eserlerinde olaylar nakledilirken bu usule 
bağlı kalınmakta, yani olayların rivayet zinciri korunmaktadır. Vakayi
nameler iki ana ba§lık altında toplanabilir. 

a - G e n e l  İ s l a m  T a r i h l e r i  

Tarihu'l-Azimi: Selçuklular döneminde ya§ayan ve dönemin olayia
rına vakıf olan tarihçilerin ba§ında el-Azimi ( öl. l 1 60) gelir. Azi mi eserine 
Hz. Adem'den ba§layarak Abbas) Halifesi Muktefi Liemrillah devrinin 
sonuna kadar ( 1 1 60) cereyan eden olayları anlatır.2 İbnu'l-Esir, İbn 
Hallikan ve el-Ayni gibi tarihçilerin de kaynak olarak kullandığı el
Azimi'nin eseri hayli muhtasar olmakla beraber, Türk-Haçlı ve Bizans, 
Bizans-Peçenek ve Bulgar münasebetlerine dair diğer kaynaklarda olma
yan özgün bilgiler vermektedir.' Zaman zaman kronolojik bakımından 
hatalı bilgilerin verildiği eserin Türkçe çevirisi yapılmı§tır.4 

el-Kamil fi't- Tarih: İslam tarihinin önemli kaynaklarından olan 
İbnu'l-Esir'in (öl . 1 234) bu eseri önemli bir yere sahiptir.5 Eser 1 230  sene
sine kadar olan olayları kapsamaktadır. Oniki cİltten olupn eserin ilk yedi 
cildi Taberi'ye dayanmaktadır.6 Müellif, hadiselerin mühim bir kısmını 
doğrudan doğruya müphedelerine dayanarak kaleme almasının yanı sıra, 
değİ§İk kaynaklarda gördüğü bilgileri de tenkitçi bir usulle nakleder.' O 
yüzden İbnu'l-Esir, eline geçen bütün membalardan istifade ettiği için bu 
eseriyle İslam tarihinin mükemmel bir hülasasını meydana getirmİ§tİr. 

2 Bkz. Ebu Abdullah Muhammed cl-:.zimi, Azimi Tarihi, (tre. A.Sevim), Ankara 1988. 
Ali Sevim, "Azimin, D.İ.A. IV , s. 330 vd. 

• Bkz. Abdulkerim Özaydın, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-
5 11/1105-1118), Ankara 1 990, s. XV I. 

� . . 
Ibnu'l-Esir, Imaduddin Ebu'I-Hasan Ali b. Ebi Bekr e§-Şeybani, el-Kamil fi't- Tarih, 
Beyrut 1402/1 982. 

6 "İbnu'l-Esir", İA., V/II, s. 852. 
1 Bkz. İbrahim Kafesoğlu, Harezm§ahlar Devletı Tarih ı ( 485-618/ 1092-122 1), Ankara 

1 992, s. 14.  
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Ayrıca verilen bilgilerin doğruluğu konusunda doğu ve batı alimleri ara
sında adeta i ttifak vardır.' Eserin ilk baskısı ondört ci lt olarak C. J. 
Tornberg tarafından Leiden'de yapılmı§, bunu Mısır ve Lübnan'daki yeni 
baskıları iz! emi§ tir. Ayrıca C. J. T ornberg ne§ri esas alınarak eserin 
Türkçesi de Abdulkerim Özaydın ve Mertol Tulum'un gözetiminde oniki 
cilt halinde yayımlanmı§tır.9 

el-Muntazam fz Tarihi'/-Um emi ve'l-M üluk: Selçuklular döneminin 
temel kaynaklarından birisi de İbnu'l-Cevzi'nin ( öl. 1 200) bu eseridir."' 
Devrin önemli kaynaklarından olan eserde, yıllara göre kronolojik olarak 
siyasi olaylardan bahsedildikten sonra, o senede vefat eden önemli phsİ
yeder hakkında da bilgi verilir; bu §ekliyle bir tericim-i ahval kitabı gibi
dir. 1 1 Müellif, öncelikle alimierin biyografilerini yazmak istemi§, sonra 
genel alı§kanlıkla her yıla ait olayları az çok ayrıntılı olarak eserinde nak
letmi§tir. Kendinden önceki biyografi yazarlarının alfabetik sıra ile ele 
aldığı tasnif §eklini değİ§tirerek, elindeki bilgileri kronolojik sıraya koyan 
ilk ki§i olması bakımından da önemli bir İ§ ba§armı§tır. 1 - Ondokuz cilt 
halinde yayımlanan bu eserin özellikle onbe§, onaltı ve onyedinci cilderi 
Selçuklular açıs ından önemlidir." Her ne kadar C. Cahen, bu eserin genel 
tarih açısından fazla değerinin olmadığını söylemekte ise de, Bağdad ve 
Selçuklular hakkında diğer kaynaklarda olmayan bilgiler vermesinden 
dolayı Selçukluların kültürel hayatları ve Halifelerle olan ili§kileri bakı
mından da değerli bir kaynak hüviyetindedir." 

Miratu'z-zeman Jı Tarihi'l-Ayan: Ibnu'l-Cevzi'nin torunu Sıbt 
İbnu'l-Cevzi'nin ( öl. l 1 86) bu eseri, dedesinin eksik bıraktığı noktaları 

8 Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, (n§r. Yüksel Kanar), İstanbul 199 1 ,  s. 
1 5 4 vd. 

9 İbnu'l-Eslr, İslam Tarihi El-Kamilfi't-Tarih X-XII, (tre. Abdulkerim Özaydın) , İstanbul 
1 985- 1 98 7. 

10 Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b.  Muhammed Ibnu'l-Cevzl, el-Muntazam fi Tarihi'I
Umemi ve'l-Müluk XV-XVII, (tah. Muhammed A. el-Ati-Mustafa A. Ata) , Beyrut 
1 4 12/ 1 992. 

1 1  C.Brockelmann, "İbnu'l-Cevzl", İ.A. V /11, s: 848 vd. 
ı. İbnu'l-Cevzl ve metodu hakkında geni§ bilgi için bkz. C.Cahen, a.g.m., s. 1 99.  
J] . . 

O.Turan, Ibnu'l-Cevzl ve tarunu Sıbt Ibnu'l-Cevzl'nin.Büyük Selçuklular hakkında ne 
kadar teferruatlı bilgiler nakletiğini zikretmektedir. Bkz. O .Turan, Selçuklular ... , s. 1 3. 

ı" 
Bkz. C.Cahen, a.g.m., s. 1 99.  
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ikmal etme bakımından önemlidir. Oedesinin yanı ı ıd.ı yeıi�l·n ve büyük 
oranda ondan etkilenen Sıbt, onun esennde olmayan bazı bi lgileri nakle
der. Özellikle Artuk Bey'in Karmatller seferi ve Sultan-Hallfe ili§kileri 
gibi konularda diğer eserlerde bulunmayan bilgiler Miratu'z-Zeman'ı ben
zerlerinden ayırır." Ayrıca zamanımıza kadar ula§mayan Hilalu's-Sabl'nin 
eserini gören ve ondan uzun bölümler aktararak analizler yapan tek müel
lif olması hasebiyle de eseri büyük bir öneme sahiptir. 16 Selçuklularla i lgili 
1 056- 1 087  yılları arasındaki olayları nakleden kısmı Ali Sevim tarafından 
ne§redilmi§tir." Aynı müellif, bu yayımda ihtisar ettiği bazı kısımları da 
ekleyerek, daha sonra geni§ bir tanıtımla birlikte eseri yeniden nqretmi§-
. " tır. 

Kitabu'r-Ravzateyn Jı Ahbari'd-Devleteyn: Ebu Şame (öl. 1268)  tara
fından telif edilen bu eser, dönemi bakımından önemli kaynaklardandır. '9 
Aynı zamanda bu eser, Nureddin Şehid ve Selahaddin Eyyubi dönemleri
nin ayrıntılı tarihidir.'0 Selçukluların Haleb bölgesinde hakimiyet tesis 
etmesi, emidere verilen iktalar, Nizamulmülk'ün faaliyetleri ve Selçuklu
lar döneminde açılan medreseler gibi konularda verdiği bilgilerle de 
önemlidir. 

Kitabu'l-Muhtasar ji Ahbari'l-Be�er: Selçuklulada i lgili önemli eserler
den birisi de; devlet adamı, ordu komutanı, §iir ve tarihçi bir hüviyeti olan 
Ebu'l-Fida'nın (öl. 1 3 3 1 )  bu telifidir. Ebu'l-Fida, Selahaddin Eyyfıbl'nin 
karde§i Şahan Şah sülalesindendir. Haçlılara kar§ı sava§ITII§ ve genç ya§ta 
yeteneğini ispat etmi§tir. 1320 yılında Melik Nasır'ın yanına gitmi§ ve o da 
kendisine Hama Sultanlığını vermi§tir. Sarayını ilim adamlarıyla dolduran 

15 "İbnu'l-Cevzl Sıbt", i.A. V /II, s. 850 ;  Ali Sevim, a.g.m., s. 8 vd. 
16 C.Cahen, a.g.m., s. 1 96. 
17 Şemsuddin Ebu'l-Müza ffer Yusuf b. Kızoğlu, Miratu'z-Zeman fi Tarihi'l-Ayan, (n§r. Ali 

Sevim),  Ankara 1 968. 
,. -

Ali Sevim, "Mir'atü'z-Zaman Fl Tarihi'l-Ayan (Kayıp Uyunu't-Tevarlh'ten naklen 
Selçuklulada ilgili Bölümler) Sıbt İbnu'l-Cevzl", Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi 
XIV, S. 1 8, ( 1 989- 1 992), Ankara 1 992, s. 25 vd. 

� . 
Ebu Şame, Şihabuddln Abdurrahman b. I sınail el-Makdisl, Kitabu'r-Ravzateyn fi 

Ahbari'd-Devleteyn III, Kahire 1 956. 
20 

İ gnace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, (tre. Azmi Yüksel-Rahmi Er), Ankara 1 993 ,  s. 
1 4 1 ; C.Brockelmann, "Ebu Same", i.A. IV, s .  5 1 ;  Ş.Günaltay, a.ge., s. 166 vd. 
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l ·.lnı 'l-hda'ı ı ı ıı kendis i de tdsir, tarih, felsefe, tıp, coğrafya vb. alanlarda 
oııde gelenlerden olmu§tur. Eserini, İbnu'l-Esir'in el-Kdmil'ini esas tutarak 
yazıııı�tır. Devrine kadar tarihi olayları özet halinde vermesi okuyucuya 
ko by lık sağlar." 

Tarih-i Cihangü�a: İlhanlılar döneminin önemli devlet adamlarından 
o l.ı ıı Alaaddin Ata Melik Cüveyni'nin (öl. 1 282) 1 253'de ba§ladığı ve 1 259'da 
ı a ı ııaıııladığı Farsça eseridir. Yazarın Harezm§ahlar nezdinde muteber bir 
a i leden gelmi§ olması, kendisinin de önemli görevlerde bulunması ve olayları 
geı ı i §  ama gerçeğe uygun bir tarzda verme gayreti Tarih-i Cihangu�a'nın 
onemini artırmaktadır." Müellif, Hülegü'nün mahiyetinde bulunarak bütün 
seferlerine i§tirak etmi§, İsmailllerin merkezi olan Alamut Kalesi'nin ele 
geçirili§inde de bulunmu§ ve buranın me§hur kütüphanesini görüp, Hasan 
Sabbah'ın hayatına ait bir eseri muhafaza ederek kendi tarihinde nakletmi§
tir. Bu yönüyle Selçuklular döneminde Batınilerin faaliyetlerini aniatma 
hakımından ana kaynak hüviyetindedir.'' Mükemmel bir ne§ri Mirza 
Muhammed b. Abdu'l-Vahhab Kazvini tarafından yapılmı§ olan eser son 
zamanlarda Türkçe olarak da üç cilt halinde yayımlanmı§tır.·' 

Kitabu l-Fahri: Ata Melik Cüveyni'nin muhaliflerinden olan ve onun 
tqviki ile öldürülen İbnu't-Tiktaka ( öl. l 2 8 1 )  es erini" Gazan Han'ın M u
sul Valisi Fahreddin İsa adına telif ettiği için kitabına "e l-Fahri" adını 
vermi§tir:' Eser iki bölüm halinde tanzim edilmi§ olup, birinci bölümde 
hükümdara lazım olan nitelikler, ikinci bölümde de ilk halife Hz. Ebu 
Bekir'den ba§layarak son Abbas) Halifesine kadar halifeler ve onların 
vezirlerinin tarihinden söz eder.·' Eserde, Selçuklular dönemindeki Abbas) 
Halifeleri ve Türklerin soyu gibi konularda kıymetli bilgiler bulunmakta
dır. 

'' Ş.Günaltay, a.g. e., s. 2 1 0  vd. 
"V.V.Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, (tre. H.D.Yıldız), Ankara 1 990, s. 43. 

n M.F.Köprülü, "Cüveynl", İ.A. III, s. 249 vd. 
' Bkz. Ala ed-Din Ata-Melik Cüveynl, Tarih-i Cihangü�ay, (n§r. Mirza Muhammed 

Kazvlni), Leiden 1 9 1 6; Alaaddin Ata Melik Cüveynl, Tarıh-i Cıhangü�a I-III, (tre. 
Mürsel Öztürk), Ankara 1 988 .  

' İbnu't-Tiktaka, Mu hammed b. Ali b.  Tabataba, Tarihu'l-Fahri, Beyrut -. 
26 

CL Hu art, "İbnüttiktaka", İ.A. V /II, s. 875 . 
. , 

Ş.Günaltay, a g. e. ,  s. 242. 
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Tarıhu lbnı'l-Verdf: Genel İslam tarihi kaynaklarından biri olan 
İbnu'l-Verdi'nin (öl. 1 349) eseri,2' Ebu'l-Fida tarihinin muhtasar §eklidir."' 
Dolayısıyla İbnu'l-Esir'in özeti §eklinde olup okuyucuya kolaylık sağla
maktadır. 

Nihayetü'l-Ereb Jı Fünuni 1-Edeb: Eserini be§ temel bölüme ayırarak 
kaleme alan; birinci bölümde gök ve yerden, ikinci bölümde insanlardan, 
üçüncü bölümde hayvanlardan, dördüncü bölümde bitkilerden ve 
tebabetten, be§inci bölümde de tarihten söz eden Nuveyri'nin (öl . 1 332)  
bu eseri dönemi iç in  önemli kaynaklardan olup, eser  kendinden önceki 
mehazlardan, özellikle de İbnu'l-Esir'den alıntılar yapmı§tır.'" Mısır'da 
otuzbir cilt halinde ne§redilen eserin özellikle yirmi altıncı cildi genel 
bilgilerin yanında, ayrıntı diyebileceğimiz özel bilgiler vermesi yönüyle 
Selçuklular bakımından önemlidir." 

el-Iber fz Haberi men Gaber: İslam aleminde haklı olarak "Müver
rihu'l-İslam" (İslamın Tarihçisi) unvanını elde etmi§ olan Zehebi 'nin 
(öl. 1 348) eserleri de ikinci elden kaynak olmakla beraber kıymetli bilgiler 
nakletmektedirler. Aslen Türk ve velud bir yazar olan Zehebi, deği§ik 
sahalarda geni§ hacimli eserler kaleme almı§tır. '- Dini eğitim aldığı ve 
hadis geleneğinin takipçisi olduğu için eserlerinde bu özellik kendini 
hissettirir. Müellifin "el-Iber fz Haberi men Gaber" 33 adlı eseri ve ondan 
daha muhtasar olmakla beraber deği§ik siyasi olayları daha geni§ olarak 
nakleden "Düvelü'l-lslam"34 adlı eseri de çalı§mada geni§ §ekilde kullanıl
mı§tır. Ayrıca onar senelik yıllara göre tasnif ettiği "Tarihu'l-lslam ve 
Vefeyatu'l-Meşahirı ve'l-A'lam "" adlı eseri de bazı teferruat konularında 
kullanılmı§tır. 

ı s  Zeynuddin Ebu Hafs Ömer İbn u'!-Verdi, Tarıhu ibni'l-Verdf 1, Necef 1389/1 969. 

29 Mo h. Ben Cheneb, "İbnül Verdi", fA V /II, s. 872. 
� . 

Ign. Kratchkowsky, "Nüveyri" ,J.A IX, s. 274 vd.; Ş.Günaltay, a.g. e. , s. 25 1 .  
" Şihabuddin Ebu'I-Abbas en-Nuveyrl, Nihayetü'l-Ereb ft Fununi'l-Edeb XXVI (tah. M.F. 

Anltil-M.T. el-Hacer!), Mısır 1405/ 1985 .  

32 Mo h. Ben Cheneb, "Zehebi", I A. XIII, s. 493 vd.; Ş.Günaltay, a.g.e., s. 201 vd. 
u 

fi Şemsuddin Ebu Abdullah ez-Zehebi, el-Iber i Haberi men Gaber II (tah. M .S. Zağlun), 
Beyrut 1 405/ 1 985. 

34  Şemsuddin Ebu Abdullah ez-Zehebi, Düvelü'l-Isl!im II, Beyrut 1405/1985. 

3� Şemsuddin Ebu Abdiilah ez-Zehebı, Tarihu'l-islam ve Vefeyatu'l-Me�ahiri ve'l-A 'lam 
(421-430) (tah.Ömer Abdusselam et-Tedmürl), Beyrut 1 4 1 4/1993. 
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el-Uid,iye ve'n-Nıhdye: İslam tarihinin önemli kaynaklarından bırı 
olan İbn Kcsir'in ( öl. 1373) tarihi de, 16 diğer genel tarihler gibi hilkatten 
ba§layarak olayları yıllara göre anlatır." İbn Kesir'in tarihinde diğer eser
Iere göre daha ince bir ele§tiri dü§üncesi hakimdir." Siyasi olayların ya
nında o sene vefat eden me§hurları da eserinde nakletmesi açısından 
önemlidir. Haklı bir §Öhrete sahip olan bu eser Osmanlılar döneminde 
Türkçeye çevrildiği gibi," günümüzde de onbe§ ciltlik yeni bir çeviri ve 

ı 40 ne§rı yapı mı§tır. 

es-Sülak li Marifeti Düveli'l-Mülak: Genel İslam tarihi yazan Mısırlı 
tarihçilerinden olan Makrızi'nin (öl. l 442) ismi geçen eseri de önemli 
kaynaklardandır." Eser, muahhar dönemin kaynakları arasında olmakla 
beraber, Mısır ve kom§U memleketlerin tarihleri hakkında önemli bilgiler 
nakletmektedir. Birinci cildinde, Selçuklulara dair kısa fakat dikkate değer 
bilgiler verdiği bir bölüm vardır.4-

en-Nücumu'z-Zdhire: Makrızi'nin takipçilerinden ve "Türk dehasının 
övünülecek örneklerinden olan"" İbn Tağriberdi (Tanrıverdi)'nin 
(öl. l 4 1 2 )  en me§hur Mısır tarihlerinden olan bu eseri," aynı zamanda 
kom§U milletierin tarihlerini ve önemli phsiyetlerin biyografilerini ver-

• İsmail b. Ömer İmaduddin Ebu'l-Fida İbn Kesir, el-Bidaye ve'n-Nihaye (tah. Ahmed 
Abdulvehhab Feth), Kahire 1 4 1 3/ 1 992. 

37 C.Brockelmann, "İbn Kesir",İ.A. V /II, s. 762. 
ıa 

Ş.Günaltay, a.g.e., s. 328. 
3 9  Şirvanlı Mahmud olarak tanınan Mahmud b. Muhammed el-Med'uv (bi) Bedr-i Dil§ad, 

830-850 tarihleri arasında Türkçeye çevirdiği bu eseri II. Murad'a takdim etmi§ti. Bu 
eser dil yönünden incelenerek Muhammet Yelten ve Arslan Tekin tarafından yayımlan
mı§tır. Bkz. Şirvanlı Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi (Giri�-Incelem e- Metin
Sözlük) , (tre. Muhammet Yelten), Ankara 1 998; Şirvanlı Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesir 
Tercümesi (4. Cilt, 1. Kısım) , Dil Özellikleri- Metin- Sözlük, (tre. Arslan Tekin), Ankara 
1 998. 

40 İbn Kesir, Büyük İs/dm Tarihi I-IV, (tre. Mehmet Keskin), İstanbul 1 994. 
4 1 Takiyyüddin Ebu 'I-Abbas Ahmed el-Makrızi, Kitabu 's-Süluk I ,  Kahire 1 956. 
4� C.Brockelmann, "Makrızi", İ .A. VII, s. 206 vd.; Ş.Günaltay, a.g.e., s .  352 vd. 
43 Ş.Günaltay, a.g.e., s. 390. 
44 Ebu'l-Mehasin Cemaluddin Yusuf b.  Tağriberdi, en-Nücumu'z-Zalire fı Müluki Mısr 

ve'l-Kahira V, (tah. M.H. Şemseddin),  Beyrut 1 4 1 3/ 1 992. 
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ıııesi yanında;' Türkler hakkındaki verdiği bilgilerle Je ünemli bir kay
naktır. Eser Makrızi'nin tamamlayıcısı nıteliğindedir. 

Hüsnu l-Muhadara: Mısır tarihçilerinin önemlilerinden birisi de es
Suyuti'dir (öl. l SOS) . Sağlam bir tahsil ve çokça seyahatlerinden kazan
dıklarını kağıda dökerek Arap dilinde en fazla eser meydan getiren müellif 
durumuna gelmi§tir:• Fatımi Halifeleri ve Mısırda açılıp İsmaililiğin tedris 
merkezi durumuna gelen ei-Ezher konusunda bahsedilen eserinden,47 
Abbas) Halifeleri konusunda ise "Tarihu l-Hulefa" 48 adlı eserinden isti
fade edilmi§tir. 

Kenzu d-Dürer: Hayatı hakkında fazla bilgi sahibi almadığımız Mı
s ırlı, Türk ve umumi İslam tarihi müelliflerinden İbnu'd-Devadari'dir 
(öl. 1 335) .  Müellifin ismi geçen eseri de çalı§mada faydalanılan kaynaklar
dandır." 

Kıtdbu I-Iber: Ünlü İslam dü§ünürü ve İslam tarihçiliğinin önemli s i
malarından,'0 fakat Doğu İslam toprakları dolayısıyla Türkler hakkında 
fazla bilgisi olmayan, bu yüzden de çalı§mamız açısından fazla istifade 
edilemeyen İbn Haldun'un (öl. 1 406) "Kitabu'l-iber"51 adlı eserine de, 
önemli bir hususiyeti olmamakla beraber, bazı noktalarda ba§Vuruldu. 

Mıratu'l-Cenan: Genel vekayiname olması bakımından Ebu Mu
hammed ei-Yafii'nin (öl. 1 366) bahsedilen eseri de çalı§ma sırasında ba§
vurulan kaynaklardandır." 

45 C.Brockelmann, "Ebülmahasin", /.A. IV, s. 90. 
46 Abdulkadir Karahan, "Süyuti", J .A. Xl, s. 258 vd. 
47 Celaluddin Ebu'I-Fazi Abdurrahman es-Suyu tl, H üsnu 1-Muhddara fz Tarıhı Mısr ve'l-

Kdhire 1-1 1, (tah. M.Ebu'l-Fadl İbrahim), Kahire 1 3 8 7/ 1 968. 
4 Celaluddin Ebu'I-Fazi Abdurrahman es-Suyuti, Tarihu'l-H u/efa, Mısır 13 711 1 952. 
""Ebu Bekr b. Abdullah b. Ay be k ed-Devadari, Kenzu 'd-Durer ve Cdmiu'l-Gurer VI , (tah. 

Selaheddin el-Müneccid) , Kahire 1 3 80/ 1961 .  
5 0  Abdulhak Adnan-Adıvar, " İbn  Haldun", İ.A. V /Il, s. 743 vd. 
"Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun IV (Kitdbu 'l-İber ve Divdnu'l

Müptedai ve'l-Haber) , (tah. H.Şahade-S.Zekkar), Beyrut 1 408/ 1 988. 
52 Ebu Muhammed Abdullah b. Esad el-Yafii el-Yemen! el-Mekki, Mırdtu 'l-Cendn ve 

İbretu 'l- Yekzdn I I I, Kahire 1 993. 
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Ziibdetu t-Tevarih: Muahhar kaynaklar arasında yer alan ve Timur'un 
.�araymda bulunmu§ olan Hafız Ebru'nun (öl . 1 430) "Zübdetü't-Tevarih" 
adlı eseri de faydalanılan kaynaklardandır.�' Müellif bu eserini, günümüze 
kadar ula§amayan pek çok eserden faydalanarak meydana getirmi§tİr. Bu 
çalı§ma için muahhar kaynak hüviyetinde olmakla beraber, kendi dönemi 
için birinci derecede kıymete haiz olup,54eserin deği§ik ne§irleri vardır. 

el-Hafilu'l-V asit: Selçuklular hakkında muhtasar bilgiler veren ba§ka 
bir yazma eser de Ebfı Muhammed'in "el-Hafilu'l-V asit" adlı eseridir.'' 
Selçuklular hakkında muhtasar bilgiler veren bu eserden özellikle 
Selçukluların Maveraünnehr ve Horasan'daki hayatları ile hallfeler le olan 
i li§kileri konularında istifade edildi. 

Sahaifu'l-Ahbar; Muahhar kaynaklardan ba§vurulan eserler arasında 
Osmanlı dönemi tarihçileri de mevcuttur. Bunlardan IV. Mehmet zama
nında ( 1 089-1 099) bir süre müneccim ba§ı görevinde bulunan56 Ahmed b. 
Lütfullah Müneccimba§ı'nın (öl. 1 702) İslam tarihinin mühim kaynakla
rını kullanarak sağlam bir derleme meydana getirdiği "Camiu'd-Düvel" 
adlı Arapça eserinin Ahmed Nedim tarafından Türkçeye çevrilen ve 
"Sahaifu'l-Ahbar" adıyla ne§redilen §ekli kullanıldı.57 Müneccimba§ı, bu 
eseriyle farklı biqey söylemediği gibi, kullandığı temel kaynakları da eli
mizde olduğu için Selçuklular açısından fazla bir önem arzetmez." Böyle 
olmakla beraber konuların ilgisi oranında esere ba§vurulmu§tur. 

Miratu'l-Kainat: Nipncızade (öl. 1 578) olarak tanınan ve tarihçi 
Mehmed Ramazanzade'nin tarunu olan59 Mehmed b. Ahmed'in "Miratu'l-

" Hifız Ebru, Zübdetü't-Tevarih, Süleymaniye, Damat İbrahim Pa§a Kütüphanesi, Nu: 
9 1 9 . 

54 W.Barthold, "Hifız Ebru", i.A. V/1, s. 77. 
55 Ebu Muhammed Mustafa b. es-Seyyid Hasan el-Ha§imi el-Kure§i, el-H ajllu'l-V asit, 

Süleymaniye, Ayasofya Nu: 3033. 
56 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (tre. Co§kun Üçok), Ankara 1 992, 

s. 258.  
57 Ahmed b. Lütfuilah Müneeeimba§ı, Sahaifu'l-Ahbar I I, (tre. Ahmed Nedim), İstanbul 

1 285/1 868 . 
.... 

O.Turan, Selçuklular . .. , s. 1 7. 
5'1 

b' F.Ba ınger, a.g.e. ,  s. 1 65.  
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Kainat"N' adi( eseri de T-uğrul Bey ve Alp Arslan dö.nemleriyle ilgili bazı 
hususlar için faydalanılan kaynaklardandır. 

Ahbaru'd-Düvel ve·A.saru'l-Üvel fı't-Tarih:.Kanuni Sultan Süleyman 
döneminin· tarihçileri-nden olan Karamani (öl.ı6 1 0) de faydalanılan · Os
manlı dönemi tarihçilerindendir. Babası Dııne§k Emevi Camii imaını -ol-

duğu içi-n Dııne§k'te dünyaya gelıni§ ve burada yeti§ıni§ti. M-üellif e�erini 
ensab, te ricim� edebiyat, meslek ve memalik kitapları gibi kaynaklardan 
faydalanarak meydan- getirıni§ti. Hilk�tten ba§layarak kendi dönemine 
kadar gene l bir İslam tarihi olan bu eserden, Selçuklular dönemine teka--· 
bül eden Abbasi ve Fatımi halifeleri hakkında verdiği bilgilerden istifade 
edildi." '  

Nuzhetu'l-Enzar fı Acaıbi't- Tarihi ve'l-Ahbar: H-ayli sonraki dönemin 
tarihçilerin-den-olan Mahmud Makdi§' in (öl. 1 8 1 3) zikredilen eserı-nin de,62 • 

özellikle Abbasi ve Fa tım i -h�lifelerinden bahseden kısımlarından ist-ifade 
edildi. 

b - se- l ç u k n a m e l e r  

Zübdetü 'n-N usra ve N uhbetü'l- U sr a: Selçukname m üellifle;inin ba
§ında el-Bundari (öl. 1 245) gelir. Bize kadar ula§an Selçuklu Ta-rihlerinden 
zaman itibariyle birincis i . ve ilk. kez kaleme alınan İmaduddin el
İsfehani'nin (öı:tiOl) "Nusratu'l - Fetre" .adtı eserid.ir: · el-Bundari, hayatı 
hakk-ında fazla bilgiye sahip almadığımız el-is fehani'nin bu- eserini,63 bura
daki s ·e-dl�r, te§bihler ve bazı §ahsiyetler hakkındaki bilgileri çıkararak 
telhis edip, biraz-da-üs l�p bakımından sadele§tirerek Selçuklulara ait inüh
tasar bir tarih meydana ·getirıni§tir. .. Eser Türkçe olarak yayımlanını§ tır.6'· 

w .. . . . 
Muhamnied b. Ahmed b. Ahmed b. Ramazan (Ni�ancızade), Mmitu '/-K,iinat II, Is tan- · 
bul 1290/1873. 

61 - - . - • • . •. - --Ahmed b. Yusuf Karaman!, Ahbaru'd-Düvel ve Asaru'l-Uvel fi't-7:ırih II, (tah. Ahmed 
Hatlt-Fehml Sad), Beyrut 1412/1992. 

62 - - . • - - - -
Mahmud Makdi�, Nuzhetu'l-Enzar fi Acaibi't- Tarıh i ve'l-Ahb,ir I, (uh. Ali ez-Zcvarl- -

Muhammed Mahfuz), Beyrut 1988. 

63 "İmaduddin", l.A. V/II, s. 978. 
,,. 

"Bündirl", l.A. II, s. 837; C.Cahcn, a.g.m., s. 207 . .. 
ci-Fcth b. Ali b. M�h;ımmcd ci-B�ımlarl, Zübdetü'n-Nıımı vı• Nulıl}(·flı'l-Usra (Irak ;e 
1/rmıstm Selçııklultırı ·J:ırıln), (ırç, K.BıırsLm), İsıanlıııl 1 'H.l. 
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A!J/Jtim 'd- i Jevleti 's-Selçukiyye: Selçuknamderin önemlilerinden biri 
de Sadreddin el-H üseyni'nin ( öl.ı 1 94) ismi geçen eseridir."" Eserin bu 
phsa ait olduğu kesin tespit edilememi§ olmakla beraber, iki yerde 
Sadreddin Ebu'I-Hasan'ın isminin geçmesi, eserin ona ait olduğu fikrini 
uyandırmı§tır. Müellif eserini 1 225  yılından sonra telif etmi§tir. Bu kay
nak, bize kadar gelerneyen "Zübdetü't-Tevarih" ve "Nusratü'l-Fetre" den 
istifade edilerek yazıldığı için değeri büyüktür. 

Rahat-üs-Sudur ve Ayet-üs-Sürur: Selçukname sahasındaki önemli 
müelliflerden birisi de Ravendi' dir ( öl.ı 206) .  M üellif Ka§ an civarındaki 
Ravend kasabasındandır. Dayısı tarafından yeti§tirildikten sonra, son Sel
çuklu Sultanı Tuğrul'un ( 1 1 75-1 1 94) hat hacası oldu. Eser ın e 1 202-
1 203'de ba§lamı§ ve iki-üç senede tamamlamı§tır. Selçuklular 1 1 94'de 
İran'daki iktidarını kaybedince eserini Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyased
din Keyhüsrev'e ( 1 1 92 - 1 1 96, 1 205- 1 2 1 1 ) ithaf ederek ona takdim etmi§
tir. Eser ilk doğu§undan 1 1 94'de yıkılı§ına kadar Büyük Selçuklular tari
hini ihtiva eder. Daha sonra eklenen bölümle 1 1 99 yılına kadar ki olaylar 
da esere dahil edilmi§tir."' 

el-Urada fi'l-Hikayeti's-Selçukiyye: Selçuklular dönemine ait önemli 
kaynaklardan biri olan bu eser, son İ lhanlı hükümdan olan Ebu Said'in 
( 1 3 1 7- 1 336) veziri Muhammed b. Abdullah el-Yezdi (öl. 1 342-1 343) tara
fından kaleme alınmı§tır. Ravendi'nin eserinin hülasası §eklinde ve Farsça 
olan eser, C. Cahen tarafından Moğol devrinde önemsiz bir Selçuklu Ta
rihi olarak addedilmekle beraber,"" Melik§ah dönemine ait ve Sultan 
tarafından ihdas edilen bazı kanunların eserde "el-Mesailu'l-Melik§ahiyye 
fi'l-Kavaidi'§-Şeriyye" ba§lığı altında zikredilmesi bakımından önemlidir. 
Bu kaynak Arapça'ya çevrilmesinin yanında, M. Şerafeddin (Yaltkaya) 
tarafından da belirli bölümleri Türk�eye çevrilerek yayımlanmı§tır."" 

66 Sadreddin Ebu'I-Hasan Ali b. Nasır ei-Hüseyni, Ahbdr Üd-Devlet İs-Selçukiyye, 
(tre .N.Lügal), Ankara 1 943. 

67 Muhamed b. Ali b. Süleyman er-Ravendi, Rdhat-üs-Sudur ve Ayet-üs-Sürur I (Gönül! e
rin Rahatı ve Sevinç Alameti), (tre. A.Atq), Ankara 1 957, s. XIX vd . 

•• 
C.Cahen, a.g .m. ,  s. 206. 

69 Muhammed b. Abdullah b. Nizarn el-Hüseyni el-Yezdi, el-Urada }1 '1-Hikdyeti's
Selçukiyye, (tah. A.M.Hasaneyn-H.Emin), Bağdad 1 9 79, [fürkçe tre. M.Şerafeddin 
(Yaltkaya) , M.T.M. I/I-IV]. 
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Müsameretü'l-Ahbar: Kerimüddin Aksarayi tarafından kaleme alınan 
eser sahasında yazılan eserlerin önemlilerindendir .'" İyi bir tahsile, İslami 
ilimlere, Arap ve Fars edebiyatma vakıf olan müellif ömrünün kırk yedi 
yılını ( 1 276- 1 323) devlet hizmetinde geçirmi§tir. Müellif, eserinde Sel
çukluların Maveriünnehr hayatını anlatarak kısaca Selçuklu sultanları 
hakkında malumat verir. Müellif, daha çok Türkiye Selçukluları dönemini 
kapsayan eserinde, özellikle II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ölümünden son
raki hadiseleri bizzat müphedelerine dayanarak anlatmı§tır.7 ı O. Turan 
tarafından hakkında bilgi ve geni§ tanıtımı yapılarak ne§redilen eserin aslı 
farsça olduğu ve daha çok Türkiye Selçukluları dönemi için ana kaynak 
hüviyetinde olduğu için, biz çalı§mamızda Türkçe çevirisinden istifade 
ettik." 

Selçuk-Name: XVI. yy.da yazılan ve sonrada Türkçe'ye çevrilen 
Ahmed b. Mahmud'un (öl. 1 5 70) bu eseri özgün bilgiler vermekten öte, 
genel bır Selçuklu tarihidir. Selçukluların yıkılı§ından üç yüz sene sonra 
ve Büyük Selçuklu tarihini konu edinen bir Osmanlı müellifi tarafından 
Arapça olarak kaleme alınması, Selçuklulara duyulan ilgiyi ve eserin değe
rini ortaya çıkarmaktadır. Eser, Yazıcı-Zade'nin tarihinin tamamlayıcısı 
nitelığindedir. Muhammed b. Mecdeddin tarafından Türkçeye çevrilmi§ 
olup, iki cilt halinde yayımlanmı§tır." 

2 - T a b a k a t  v e  H a l  T e r c ü m e l e r i n e  A i t  K a y n a k l a r  

Genel Islam tarihi kaynakları kadar dönemin dini, edebi, siyasi ve 
ilmi phsiyetlerinden bahseden biyografik eserler de bu çalı§mada fayda
lanılan kaynaklardandır. Bu tür eserler, ele aldıkları phıslar bakımından 
ya genel nitelikte olmakta, yahut da bir mezhep veya bir ilim dalına ait 
ph si yetleri ele almaktadırlar. 

o " 
Kerimüddin Mahmud, Müsdmeret Ul-Ahbdr (Moğollar Zamanında Türkıye Selçukluları 
Tarıhi) ,  (n§r. O.Turan), Ankara 1 944. 

ı Bu Selçukndme, Hz. Peygamber'in hayatından ba§layarak Em evi Jönemini "el-ikdu '1-
Ferid"e, Abbasileri "Nizdmu 't-T evdrih"e dayanarak nakleder. Ebu Bekir es-Su li' nin 
"Kitdbu 'l-Evrdk"ı ve İbnu'l-Cevzi'nin "Kıtabu'l-Muntazam"ı da faydalandığı kaynaklar
dandır. Bkz. Kerimüddin Mahmud, Müsdmeret ül-Ahbdr, s. 4 1  vd. 

72 Bkz. Kerimuddin Aksarayi, Selçuki Devletleri Tarihı, (tre. M.Nuri Gençosman
F.N.Uzluk),  Ankara 1 943. 

' Bkz. Ahmed lı .  Mahmud, Selçuk-Name I-11, ( tre. Erdogan Merçil), İstanbul 1 977, s .  X 
vd. 
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a - ( ; e n e l  M a h i y e t t e  O l a n l a r  

Bu tür eserler herhangi bir mezhep, meslek veya §ehrin önde gelen 
phsiyetlerinin biyografilerini vermek yerine, daha çok sahalarında tema
yüz etmİ§ siyasi, ilmi ve edebi phsiyetlerin hal tercümelerinden bahse
derler. Bu yönleriyle belirli bir mezhep mensuplarından bahseden eserler
den ayrılırlar. 

Vefeyatu'l-A'yan ve Ebnau Ebnai 'z-Zaman: Devrinin önemli alimle
rinden yetİ§en İbn Hallikan (öl. 1 2 84) ,  Hicri birinci yüzyıldan sonra gelen 
İslam büyüklerinin hayatlarını anlatan eserine 1 256'da ba§lamı§ ve 
1 2 74'de bitirmİ§tir." Tarihi ara§tırmalar için e§sİz değere sahip olan eseri, 
bir tür ansiklopedi niteliğindedir. 75 Selçuklular dönemindeki Sultanlar, 
Halifeler ve diğer önemli phsiyetlerden bahsetmesi de Türk tarihi için 
ayrı bir öneme sahiptir. 

Kitabu'l-Ensab: Selçukluların payİtahtı Merv'de dünyaya gelen ve 
orada vefat eden, ilimdeki otoritesi sebebiyle "Tacu'l-İslam" unvanını 
verilen, ünlü hadis ve tarih alimi es-Semani ( öl. l 1 67) tarafından kaleme 
alınan bu eser, döneminin önemli rica! kaynaklarından birisidir."' Bu alim, 
"Tarih-i Bağdad"a yazdığı zeylden ba§ka, çalı§mamızda da kullandığımız 
be§ ciltlik eserini telif etmİ§tİr. Müellif eserinde §ehirler ve beldelerin nis
petlerini verdikten sonra, bu nispetle tanınan büyük phsiyetlerin biyog
rafilerinden de bahsetmektedir. " O yüzden çok sık ba§vurulan kaynaklar
dan biri olmu§tur. 

Siyeru A 'lami'n-Nübela: Zehebi'nin dini, siyasi, edebi ve ilmi saha
daki İslam büyüklerinin hayatları, hocaları, talebeleri ve eserlerinden bah
seden gayet geni§ hacimli bu muazzam eseri önemli kaynaklardandır. · ·  Bu 
çalı§mada siyasi ve ilmi phsiyetlerin hal tercümeleri konusunda genİ§ bir 
§ekilde istifade edilmİ§tİr. 

74 C.Brockelmann, "İbn Hallikan", İ.A. V /II, s, 7 45; Ş.Günaltay, a.g.e., s. 1 9 1 .  
75 Ebu'I-Abbas Şemseddin Ahmed b .  Muhammed b .  Ebi Bekr b .  Hallik an, Vefeyatu 'l-A 'yan 

ve Ebnau Ebnai'z-Zaman I-VIII, (tah. İhsan Abbas), Beyrut 1 397/ 1 977. 
76 

Ş.Günaltay, a.g.e., s. 1 3 1  vd. 
77 Ebu Sad Abdulkerim b. Muhammed b. Mansur et-Temimi es-Semani, Kitabu'l-Ensab I

V, (tah. A. Ömer el-Barudi) , Beyrut 1407/ 1988. 
78 Şemseddin Ebi Abdullah ez-Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nübeld XVII-XX, (tah. Şuayb el

Arnaut- M.Nuaym el-Arkasusi), Beyrut 1 4 1 6/ 1 996. 
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Tezkiretü'l-Huffaz: Zehebi'nin hadis hafızlarının biyografilerini ver
diği bu eseri de özellikle hadisçi alimler konusunda faydalanılan temel 
ka ynaklardandır. 79 

Kitdbu'l-Mukaffa'l-Kebfr: Genel tarih yazıcılığının yanı sıra biyogra
fik eser de telif eden tarihçilerden Makrızi'nin bu eseri, diğer müellifler 
gibi önemli phsiyetleri ele alarak biyografilerini vermektedir. Hasan 
Sabbah, Atsız vb. phsiyetler konusunda bu eserden istifade edildi.'" 

ed-Daris if Tarihi'l-Medaris: en-Nuaymi (öl . l 559) tarafından telif 
edilen bu eser, Şam bölgesindeki medreselerde görev yapan müderrislerin 
biyografilerini vermektedir. Selçukluların açmı§ olduğu medreselerden 
(özellikle de Nizamiyelerden) yeti§ip diğer bölgelere giderek buralarda 
kaza, tedris ve ifta i§lerine bakan alimierin tespiti konusunda bu eserden 
istifade edilmi§tir.8 ' 

Şezeratu'z-Zeheb if Ahbari men Zeheb: Ibnu'l-Imad (öl. 1 678) tarafın
dan telif edilen ve genel mahiyetteki biyografik eserlerden olan bu kay
nak, muahhar olmakla beraber önemli eserlerdendir.8- Müellif, eserini hicri 
yıllara göre taksim etmi§tir. O yıla ait siyasi veya askeri olayları zikret
tikten sonra, aynı senede vefat eden me§hurların biyografilerinden bah
setmı§tır. 

b - M e z h e p l e r e  A i t  O l a n l a r  

Bir mezhebe bağlı ve çe§itli ilim dallarında eser vermi§ alimierin bi
yografilerini içeren bu kaynaklar, daha ziyade aynı mezhepten insanların 
ele alındığı eserlerdir. Bunların ba§ında Hanefi Mezhebine ait olanlar ge
lir. Şafii ve Hanbeli Mezhebine ait olanlar da aynı sırayla verilecektir. 

el-Cevahiru'l-Mudiyye: Türkler genel olarak arnelde Hanefi Mezhe
binden oldukları için, bu mezheple ilgili eserleri en fazla telif edenler 

7 9  Şemseddln Ebu Abdullah ez-Zehebl, Tezkiretü 'l-Hufj'az IV, Beyrut. 
80 Takiyyüddln Ebu'I-Abbas Ahmed ei-Makrızl, Kitabu'l-Mukaffa'l-Kebfr I l-III-VII, (tah. 

Muhammed ei-Ya'lavl) , Beyrut 1 4 1 1 /1 99 1 .  
" '  Abdulkadir b .  Muhammed en-Nuayml, ed-Daris fz Tarihi'I-Medaris 1-11, (tah. Cafer ei

Hasenl) Beyrut 1 988. 

· ·  Ibnu'I-İmad, Şehabuddin Ebu'I-Feth el-Hanbel! ed-Dıme§kl, Şezeratu'z-Zeheb fz Ahbari 
men Zeheb III-V (tah. A. ei-ArnaCıt-M. ei-ArnaCıt) , Beyrut 1 4 1 0/1 989. 
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onların arasınJan çıkmı ştır. Bunlardan · biri olan ·· ve Bahri Memluklcr 
zamanında yaşayan Muhyiddın·· el-Kureşl (öl. 1 373) ,  Alauddin· et
Türkmani ve Hibetullah· e t-Türkis tan!' den -yetişmiş önemli bir alimdir.: 
T elı

.f e ttiği eserinde Hanefi fakihlerini n hal terciimelerini - .
vermiştir. 83 

Sahasında ilk eser kabul edılir."• 

Tacu 't-:Teracim: Bu sah-ada kaleme alınan -bir başka kayi1ak da, Ka- · 
hire'de doğan ve bu bölgenın - fakihlerinden yetişen İbn K�tluboğa'nın' 
( öl.1 4 7  4 )  eserıdir.85 Bölgede yet işen--Türk alimlerden olan müelli

-
fin: .Ha

nefi Mezhebi
_ 
hukukçularının-- hal tercü-melerini verdiği esen,

. 
sahanın

_ 
önemli. kaynaklarından ohip, sonradan gelenler tarafından üie rine- haşi- · 

yeler yazı lmıştır."" 

et- Tabakdtu ';-Seniyye: Hanefiİerin· hal tercümele
.
ri�ı �eren es erlerden- · 

olan87 et-Temimi'nin (öl. 1 60 l )  ismı 
.
geçen eseri de bu alanın ·öne.mli kay

naklarındandır.88 Öncekilerine göre daha muahhardır. 
. . 

el�Fe'lJaidu 'l-13ehiyye: Hanefi fakihlerin ·biyografilerini anlatan başka 
bı

·
r. kayn-ak olup, Hindistan ulemasınd�İı Lek�evi'nin - ( öl. l 8 86) telifidi r.89 

Eserde . fakihlerin hal tercümeleri veril;nı§tir-.90 Tuğrul . Bey -ve takıp
. 
ed�n·_ 

Sultanların- Hanefi fakihlerle -olan -ilişKilerini- bu eserde daha· gerii§ şekilde  -
görmek mümkündür. 

- . . . . - . 
Tabaka tu 'I-F ukahdı :ş-Şafıiyye:: Devrinın .

. 
önemli alimlerinden yetişen · 

- • . -- 91 - . . - - - • . 
ve aralarında Ibn Hallİkan'ın da olduğu pek çok öğrencı yetiştiren 

8) - . - · ·  • - . . ·-
- . - -- . - . . . - - -

-Muhyıdd!n Ebu Muhammed Abdulkadir b .  Muhammed b .  Muhammed_ b. N;ısrullah b. 
Salim- el-Kurqf, el-Cevdhıru.'l-Mudiyye fi Tabakdti'l-Hanejiyye · -1-IV, (tah . .  A.M. e1-
Hulv), Beyrut ! 4 1 3/ 1 993. _ 

84 .. . . . .  - - . - - -
. Ahmet Üzel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1 990, s. 83.  

85 Ebu'l-F�dl Z�ynudd!� K�sım ). K�tlub�ğa; _Tdcu't- Te�acı:ı .fi Tabakdtı 'i-Haneftyye; 
(tah. �uhammed ffayr J3-amazan}'usuf) , _Dıme§k 1 4 1 3/ 1 992. 

86 • -- - . • .• • -
"Ibn Ku tlu-Boğa", /.A V !II, s. �63 ; A .üzel, a.g.e., s .  ! O l .  _ 

87 
. - -- . . . . - - - - - . ·- - . . . - - . . - . 

Takiyyudd!n b_ Abdulkadir et-Tem!ml el- Gazz! el-Mısr! et-Tem!m!, Tabakdtu's-Senıyye 
fi Terdcimi'l-Hanefiyye I-IV, (tah. A.M. el-Hulv), Riyad 1 403/ 1 983.  

8 8  .. - - -A .Ozel;a .g. e., s . 1 2 5 . _ . _ _ . . _ _ _ 89 .. . - . - - - - . . • . . . . . • .  -
Muhammed Abdulhay el-Leknev!, el-Fevdıdu 'l-Behıyye fi Terdcımı 'l-Hanefiyye, Benut. _ · 90 .. -- - - - - • .  . - -- . • • . - - . . . . - . 
Ümer Nasuhi Bilmen, Hukukı Isldmiyye ve lstılahatı Fıkhıyye Karnusu I, Istanbul 1 976, 
s. 427. 

91 .. . 
A.üzel, a.g. e., s. 1 79. 
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Ibnu's-Salah'ın (öl . 1 1 58)  bu  eserini Muhyiddin en-Nevevi (öl. 1 277) ter
tip etmİ§, Ebu'l-Haccac Yusuf el-Mizzi (öl. 1 34 1 )  de beyaza çekmi§tİr. Bu 
çalı§mada ihtiyaç duyulan Şafii alimierin hal tercümeleri konusunda 
bahsedilen esere müracaat edilmİ§tİr. Eser tahkikli olarak basılmı§tır.92 

Tabakatu'ş-Şafiiyyeti 'l-Kübra: Şafii tericim kitaplarının en önemlile
rinden biri olan es-Su bki'nin ( öl. l 369) bu eseri sahanın önemli kaynakla
rındandır." Müellif, Şam'da ve Kahire'de müderrislik, müftilik ve kadılık 
gibi görevlerde bulunmu§, değİ§İk eserler telif etmİ§tİr.94 Eseri, Tuğrul Bey 
döneminde E§arilere kaqı yapılan uygulamalar ve meydana gelen hadise
ler konusunda ana kaynak hüviyetindedir. Bundan ba§ka, Sünni mezhep
ler arası ili§kilerin izlenmesi bakımından da önemli bir kaynaktır. 

Tabakatu'ş-Şafiiyye: Şafii Mezhebi ile ilgili phsiyetlerin biyografile
rini yazanlardan birisi de İbn Kadı Şuhbe'dir (öl. 1 448 ) .  Müellif müderris
lık, kadılık ve ba§kadılık gibi görevlerde bulunmu§, Zehebi'nin tarihine 
zeyl yazmı§tır. '' Bundan ba§ka Şafiileri n hal tercümeleri konusunda bah
sedilen eserini telif etmi§tİr.96 Çalı§ma muahhar olması sebebiyle döne
mimiz açısından fazla önemli değildir. Ama bu çalı§mada Şafii fakihlerin 
hal tercümeleri konularında eserden istifade edildi. 

Tabakatu l-Hanabile: Hanbeli Mezhebi'nin Bağdad ve çevresinde ge
lı§mesinde adeta zincirin ba§ halkasını olu§turan ve Ebu Ya'la olarak tanı
nan ünlü Hanbeli alim Muhammed b. el-Hüseyn b. el-Ferri (öl. 1 065) ' 
nın''oğlu İbn Ebi Ya'la (öl. l l 32)  tarafından telif edilen bu eser, Hanbeli 
alimierin hal tercümeleri konusunda öncelikle istifade edilen kaynaklar
dandır. " Eser iki cİltten meydana gelir. 

92 · 
Ibnu's-Salah, Takiyyuddin Ebu Amr Osman b. Abdurrahman C§-Şehrezuri, Tabakatu 'l-
Fukahai'i-Şajliyye II, (tah. Muhyiddin Ali Necib) ,  Beyrut 1 4 13/ 1 992. 

" Tacuddin Ebu Nasr Abdulvahhab b. Ali b.  Abdulkafi es-Subki, Tabakatu ·i-Şafiıyyeti'l-
Kübra I-IV, (tah. A.M.el-Hulv-M.M. et-Tenahi), Mısır 1964- 1 976 

94 Joseph Schacht, "Sübki", İ.A. Xl, s. 82; A.Özel, a.g.e., s. 1 8 7. 
9' "İbn Kadı Şübhe", İ.A. V /11, s. 760. 
"" İbn Kadı Şuhbe, Takiyyüddin Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed ed-Dımqki, Tabakatu 'i

Şafiiyye 1-11, (tah. AbdulaJim Han) ,  Haydarabad 1 979. 
" İhnu'l-Esir X, s. 52; İbnu'l-Verdi I, s. 5 1 7. 
''" İ bn F.bi Ya'li, Ebu'l-Hüseyn Muhammed b. Ebi Ya'la Muhammed b. el-Hasan b. el

h·rr:ı, l:ıl>,ık,itu 'l Hanabile Il, Beyrut. 
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Kitabu'z-Zeylı ala Tabakati'l-Hanabile: Bir ba§ka Hanbeli alim Ibn 
Rcceb (öl. 1 392) ,  İbn Ebi Ya'la'nın eserinin üzerine iki ciltlik bir zeyl ya
zarak bahsedilen eserini meydana getirmi§tir.99 Eser Hanbeli alimlerinin 
biyografilerini vermenin yanı s ıra, özellikle Alp Arslan ve Melikph döne
mindeki mezhep çeki§melerine de ı§ık tutan önemli bir kaynaktır. 

el-Menhecu'l-Ahmed jf Teracimi Ashabı el-Imamı Ahmed: Bu sahada 
daha muahhar olan bir kaynak da el-Uleymi'nin ( öl. l 560) ismi geçen ese
ridir."" Bu kaynak da diğerleri gibi Hanbeli alimlerinin hal tercümelerini 
vermektedir. 

c - M u t a s a v v ı f l a r a  A i t  O l a n l a r  

Mezheplere ait phıslar gibi tasavvufi phsiyetlerin hal tercümelerinin 
veriliği eserler de çalı§mamızın önemli kaynaklarındandır. Bu eserler 
özellikle mutasavvıfların hayatları, yeti§me tarzları, hocaları ve öğrenciler 
hakkında bilgiler vererek ara§tırmacıya gerekli kolaylığı sağlamaktadırlar. 

Tabakatu's-Sufiyye: Nisabur'da yeti§en ünlü alim es-Sülemi'nin 
( öl. l 02 1) bu eseri sahanın önemli ka ynaklarındandır. Çalı§ malarını 
Kur'an, hadis ve tasavvuf sahasına hasreden Sülemi; tasavvufi sahada da 
eser yazarak, hem mutasavvıfların hal tercümelerini vermi§, hem de bun
ların fakihler, müfess irler, kelamcılar gibi muteber §ahsiyetler olduğunu 
ortaya koymu§tur. '"' Müellifin bu eseri tahkikli olarak basılmı§tır. ' ' ' 

Risaletü'l-Kuşeyrz: es-Sülemi kadar sahada söz sahibi olan müellifler
den birisi de el-Ku§eyri (öl . 1 072) 'dir. el-Ku§eyri, Said Ebu'l-Hayr'la bir
likte es-Sülemi'nin müridi idi. '"' Sülemi'nin açtığı yoldan yürüyen Ku§eyri, 
bu hususta hocasının yolunu izleyerek meseleleri Kur'an ve Sünnet 

99 İbn Receb, Zeynuddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Şihabiddin Ahmed el-Bağdadi el
Hanbel!, Kitabu'z-Zeyli ala Tabakati'l-H anabile I II, Beyrut -. 

100 
Ebu'!-Yumn Muciruddin Abdurrahman b. Muhammed el-Uleymi, el-Menhecu'l-Ahmed 

fi Terticimi Ashabı el-İmamı Ahmed II, (tah. M. Muhyiddin Abdulhamid-Adil 
Nuveyhid), Beyrut 1 404/ 1 984. 

101  
A.J.Arberry, "Kelabizi", İ.A. VI, s .  538; Tahsin Yazıcı, "Sülemi", İ.A. XI, s. 94 vd. 

ı o.: 
Ebu Abdurrahman Muhammed b. el-Hüseyn es-Sülemi, Tabakatu's-Sufiyye, (tah. 

Nureddin Şeribe), Haleb 1976. 
� . . 

Süleyman Atq, Sülemi ve Tasavvufi Tefsıri, Istanbul 1969, s. 55 vd. 
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çerçevesinde yorumlamaya gayret etmİ§tİr. Ya§adığı dönemdeki mutasav
vıfların yaptığı bazı yanlı§ları ortay koymak ve gerçek tasavvufun İslam'la 
çelı§mediğini belirtmek için me§hur eserini kaleme almı§tır. Bu eserinde 
Kur·an çizgisinde olan mutasavvıfların biyografilerinden bahsetmİ§tİr. 
Eser Türkçe olarak da yayımlanmı§tır. '"" 

Tezkiretü'l-Evliya: Mutasavvıflarla ilgili kaynaklar arasında Feridudin 
Attar'ın (öl. 1 220) bu eseri de önemli bir yere sahiptir. 105 Nisabur'da dün
yaya gelen müellifin değİ§ İk sahalarda da eserleri vardır. Tezkıretü'l-Ev
liya'sı tasavvuf tarihi bakımından önemli bir kaynaktır. Beyazıd-ı Bistimi 
ve Hallac gibi sekir ve cezbe yolunu benimseyen sufilere büyük hayranlık 
duyan ve kendisi de "vahdet-i vücud" telakkisine yaklapn Attar, zahir 
uleması tarafından kabul edilmeyen tartı§malı hususları yumuptarak ese
rinde nakletmİ§tir.""' Selçuklular döneminde yetİ§en mutasavvıflar konu
sunda eserden istifade edilmİ§tİr. 

Tabak!itu'l-Evliy!i: Mutasavvıflar hakkında kullanılan bir ba§ka kay
nakta İbnu'l-Mulakkin'in ( öl. 1 40 1 )  bu eseridir. '"' Mısır'ın tan ın mı§ Şafii 
alımlerinden olan müellif, değİ§İk sahalarda da eserler vermİ§tİr. Mutasav
vıflar hakkındaki eserinde, bahsedilen phsiyetlerin biyografilerini ver
mİ§tİr. '"' Çalı§manın kapsamına giren phsiyetler hakkındaki bilgilerinden 
istifade edilmi§tİr. 

Nefehatu'l-Uns: Timurlular döneminde yeti§mi§ olan büyük �aır ve 
alim Abdurrahman Cami (öl. l 492) 'nin telif ettiği bu eser de çal ı§nıa s ıra
sında ba§Vurulan kaynaklardandır. "l'J Müellif, önceden müdenis ikl'n, daha 
sonra tasavvuf yoluna yönelerek mutasavvıflardan olmıı�uır. Dl'vrinin 
devlet adamları tarafından iltifat görmÜ§ Vl' Osmanlı sultanları ı ll' yazı�-

'"' 
Abdulkerim b. Havazin b.  Abdulmelik ei-Ku§cyri, Ku�cyri l<1.1.ıll'.ı t ,  ( ırr. Si ıleyı ı ı . ı ı ı 

Uludağ), İstanbul 1 978.  
" n  F eridud!n Muhammed b. Ebi Bekr İbrahim At tir, Tezhrı:tıi '/. F1•lıy.ı, ( ı  rr . S i ı lcyı ı ı . ı ı ı  

Uludag), Bursa 1 984. 
""' Helmuth Rıtter, "Attar", / .lı.  II, s. 1 0; M.Nazif �ahi ı ıoğlu, " A ı ı .i r ,  h· ı id ı ıddı ı ı" ,  / U. /ı .  

IV, s .  9 5  vd.; F.l\ttir, a.g.e., s .  36. 
Si racuddin Ebu Ha fs Öııırr b. Ali b. cl-Mulakki n, l;ı/,,d•,itu '/ Fdn•. ı, ( ı . ı l ı .  Nu ı ( ' ( ld i ı ı  

Şeribe ) ,  lkyrut 1 406/ 1 986. 
"'" 

1\ .0zc l ,  .ı.g l'. , s. 1 90 vd. 
lflt) . •. 

1\ h. l ıı rr.ı l ı ı ı ı .l ı ı l ı .  1\ l ı ı ı ı l'd C .iı ııi,  Nı1ciJ.itu 'l l lm, ( ı ı ,· . l ..i ı ı ı ii <,:. . ı cb ı J ,  l ' ı . ı ı ı l ı ı ı l  1 '1'1 \ .  
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rııış bir phsiyettir. Eseri, mutasavvıfların hal tercümelerini veren önemli 
kaynaklardandır. "" O yüzden de en geni§ §ekilde istifade edilmi§tir. 

Re�ahat Aynu'l-Hayat: Bu sahada kullanılan bir ba§ka kaynak da 
Mevlana Safiyyüddi:n tarafından kaleme alınan ve genelde Nak§ibendi: 
Tarikatı'nın ulularını anlatan mezkur eserdir. 1 1 1  Eserden özellikle tasav
vufu Türkler arasında yayan ki§ilerin hal tercümeleri kısımlarından isti
fade edilmi§tir. 

3 - Ş e h i r  v e  B ö l g e T a r i h l e r i  

Şehir ve bölge tarihleri bu çalı§ma açısından büyük öneme sahiptir. 
Bu tür eserler, belirli bir yerin tarihini, burada yeti§mi§ veya burayla ala
kah phsiyetlerin hal tercümelerini vermeleri bakımından önemlidirler. Bu 
yönleriyle bu tür eserleri biyografik eserler kısmında gösteren ara§tırma
cılar da mevcuttur. Bir cihetleriyle biyografik eser olmalarına rağmen, 
isimlerinin §ehir tarihi olarak geçmesinden dolayı ayrı bir tasnifte ele 
alınması uygun görülmü§tür. 

Tarihu'l-Beyhakl: Selçuklular döneminin ana kaynaklarından olması 
hasebi ile önem arzeden eserlerin ba§ında Beyhaki'nin ( öl. l 070) tarihi 
gelir. "' Beyhaki:, eserinde Beyhak ve civarına hakim olan Tahiri:ler, 
Saffari:ler, Gazneliler ve Selçuklular gibi muhtelif hanedanlar ve burada 
vukua gelen tarihi olaylar hakkında bilgi verir. 1 02 1  tarihinden itibaren 
ondokuz yıl Gaznelilerin Divan-ı Resiii kaleminde çalıpn ve daha sonra 
birtakım memuriyetlerde de bulunan yazar, 1 058  yılından itibaren kendi
sini tamamen bu eserini yazmaya vermi§tir. E�erinde kendi görvp i§ittİY
lerinden ba§ka, birtakım resmi vesikalara mut L<,Iı olarak ve muhtelif kay
nakları da görerek bilgiler verdiği için eseri büyük ehemmiyete haizdir. 1 1 1  
Tamamının otuz cilt olduğu bilinen bu eserin altıncı cildi i le  yedi, sekiz, 
dokuz ve onuncu cildin bazı kısımları ele geçmi§tir. Müellif büyük bir 
vukufiyetle kitabını diğer tarihlerle kar§ıla§tırır, zikredilenleri naklettik-

1 10 Z.V.Togan, "Cami", i.A. III ,  s. 1 6  vd; H.Ritter, "Cami", i.A. III ,  s. 20. 
l l l  . 

Mevlana Safiyyüddin, Re�ahdtAynu'l-Haydt, Istanbul. 
1 12 Ebu'l-Fadl el-Beyhaki, Tarihu'l-Beyhaki, (tre. Yahya el-Has§ab-Sadık Nqet), Beyrut 

1 982. 
I IJ . 

M.Fuad Köprülü, "Bey hak in, !.A. Il ,  s. 584 vd. ; Ş.Günaltay, a.g.e., s. 1 26. 
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ten sonra kendi fikrini beyan eder. "' İlk dönem Selçuklu-Cazncli ili§kilc
rini anlatan ana kaynaktır. 

Tarihu Bağdad: Şehir tarihlerinin en me§hurlarından biri de el-Hatib 
el-Bağdadi'nin ( öl. l 07 1 )  zikredilen eseridir. Bes as iri'nin Bağdad'ı ele 
geçırınesi ve Selçukluların hakimiyetine §ahit olan el-Bağdadi'nin eseri, 
Bağdad'da yapmı§ olan hadis hafızlarının tezkirderi mahiyetindedir. " '  
Sonradan gelen alimlerden İbnu'n-Nacdr (öl. 1 245) ,  Bağdacil'nin meto
dunu takip ederek, onun onbe§ ciltlik eserine üç cilt zeyl yazmı§ (I-III/ 
XVI-XVII) ve eserin adını da "Zeylu Tarıhı Bağdd.d " koymu§tur. 1 16 Aynı 
zamanda İbnu'n-Nacdr'ın katibi olan bir diğer alim İbnu'd-Dimyati 
(öl. 1 348)  de, hocasının yaptığı zeyle ek olarak bir ciltlik bir eser daha 
yazarak (XIX), "el-Müstefadu min Zeyli Tarıhı Bağdd.d" adını vermi§tir.1 17 
Böylece el-Bağdadi'nin eseri daha geni§ zamanı kapsamı§ ve muhteva yö
nünden de zenginle§mi§tir. Çalı§mamız esnasında Bağdad'da yeti§en 
alimler konusunda bu eserlerden istifade edilmi§tir. 

Tarihu Dıme�k: Şehir tarihlerinin önemlilerinden birisi de, Hilal es
Sabi'nin ( öl. l 056) eserine zeyil yazan İbnu'l-Kalanisi'nin ( öl. 1 1 60) 
Dıme§k tarihi konusunda yazdığı eseridir. Müellifin eseri kendinden 
sonra gelen tarihçilerin iktihaslarda bulundukları bir kaynaktır. 1 18 Eser, 
Selçuklular Bağdad'a gelmeden önce cereyan eden olaylar, Selçuklu 
hakimiyetinin gerçekle§mesi ve Nizamulmülk'ün faaliyetleri hakkında 
zengin malzeme sunmaktadır. Eser tahkikli olarak basılmı§tır. 

Tarihu Medineti Dıme�k: Dıme§k tarihiyle ilgili mühim bir kaynak da 
İbn Asakir ( öl . l  1 76) tarafından kaleme alınan bu eserdir. el-Hatib el
Bağdadi'nin yolundan yürüyen müellif, Şam'la münasebeti olan belli ba§lı 
ki§ilerin biyografilerini seksen ciltte toplamı§tır.1 19 Eserin deği§ik muhak-

1 1 4 V.V.Barthold, a.g.e., s. 23 vd. 
1 15 W.Marçais, "Hat! b Bağdadi", İ.A. V /I, s. 365 vd. 
1 16 İbnu'n-Nacd.r, Muhibbuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Mahmud b. el-Hasan, 

Zeylu Tarihi Bağdad I-III (XVI-XVIII), ( tah. K. Ebu Ferah), Beyrut. 
1 17 İbnu'd-Dimyati, Ahmed b. Aybek b. Abdullah el-Hüseyni, el-Müstefadu min Zeylı 

Tarıhı Bağdad XIX, (tah. K. Ebu Ferah), Beyrut. 
11 İbnu 'l-Kalanisi, Ebu Ye'la Hamza b. Esed et-Temimi, Tarıhu Dıme�k, (tah. Süheyl 

Zekkar), Dımqk 1 403/1983 .  
"" İ .  Goldziher, a.g.e., s .  1 40; C.Brockelmann, "İbn Asakir", I.A. V /II, s .  701 vd. 
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kiklerce yapılan baskıları vardır. Özellikle Atsız'ın Şam bölgesindeki faali
yetleri konusunda bu eserden istifade edildiği gibi ,"" Selçukluların bölge
deki valileri konusunda da eserin seçmeler yapılmı§ §eklinden istifade 
edilmi§tir. ' - '  

Buğyetu't- Taleb fl Tarihi Ha/eb: İbnu'l -Adim (öl. 1 262) tarafından te
lif edilen eser, Selçuklular tarihi açısından önemli bir §ehir tarihidir. Müel
lif, çok büyük hacimli olan bu eserin tamamını temize çekmeye fırsat 
bulamadan eseri dağılmı§tı. '- - Bu eserin Selçuklularla ilgili kısımlarını ya
yımlayan Ali Sevim nqrinden istifade edilmi§tir. "' Eser, özellikle Alp 
Arslan ve Selçukluların soyu hakkında değerli bilgileri muhtevidir. Müel
lif, bu eserinden daha sonradan 64 1 / 1 243 yılına kadar ki olayların hülasa
sını kendisi yaparak "Zübdetü'L-Haleb min Tarihi Ha/eb" adıyla yeni bir 
eser meydana getirmi§tir. '" Bu hülasa eserden de istifade edilmi§tir. 

Tarihu'L-Farikl: Şehir tarihleri konusunda istifade edilen kaynaklar
dan bir ba§kası da Amid ve Meyyafarikin tarihi konusunda İbnu'l
Ezrak'ın ( öl. l 1 8 1 )  bahsedilen eseridir. "' Yazar, Suriye ve el-Cezire'de 
gezerek pek çok materyal toplamı§tır. Mahalli bir eser olan müellifin ta
rihi, Selçuklular hakkında muhtasar bilgiler vermektedir. 

Ahbaru Mısr: Bölge tarihi olarak zikredilebilecek eserlerden olan İbn 
Müyesser'in (öl. 1 2 78) bu eseri de önemli bir kaynaktır. '" Eserde Mısır 
halifeleri ve onların uygulamaları ile ilgili bilgiler ağırlıktadır. Dalaylı ola
rak, Mısırlılarla ili§kisi olan ki§iler ve Selçukluları ilgilendiren bilgiler de 
eserde zikredilmi§tir. 

1 20  
İbn Asakir, Ali b. Hasan b. Hibetullah Ebu'I-Kasım,Tarih11 Medineti Dıme�k VII, (tah. 

M. Ebu Said el-Amri), Beyrut 1 415/1 995; İbn Asakir, Tehzlbu Tarihi Dıme�k el-Kebır 
II ,  (tah. Abdulkadir Bedran), Beyrut 1 407/ 1 987. 

121 
İbn Asakir, Vuldtu'd-Dıme�kjl'l-Ahdi's-Selçukf, (n§r. S. el-Müneccid) , Beyrut. 

122 C.Brockelmann, "Kemaleddin İbn Al-Adim", İ.A. VI, s. 569 vd. 
123 Kemaluddin Ebu'I-Kasım Ömer İbnu'l-Adim, Buğyetu 't-Taleb ft Tarihi Haleb, (n§r. Ali 

Sevim), Ankara 1 976. 
124 

Kemaluddin Ebu'I-Kasım Ömer İbnu'l-Adim, Zübdetü 'l-Haleb min Tarihi Haleb, 
(n§r.Halil el-Mansur), Beyrut 1996. 

125 
Ahmed b. Yusuf b. Ali b. Ezrak el-Fariki, Tarihu 'l-Farikf, (tah. Abdulatif Bedevi) , 

Beyrut 1 984.  
126 

İbn Müyesser, Tacuddin Muhammed b. Ali b. Yusuf, Ahbaru Mısr, (tah. Eymen Fuad 
Seyyid), Paris 1 98 1 .  
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Kitabu'l-Mevaiz ve'l-İtibar. bi Zikri'l-Hıtat ve'l-Asar: Mısırla aL1kalı 
bölge tarihlerinden bir ba§kası da Takiyyudd!n el-Makrızl'nin ( öl. l 442) 
eseridir.'-' Kısaca "Hıtat-ı Mısrıyye" olarak tanınan bu eser Mısır'ın hem 
coğrafyası, hem de tarihidir. Müellif eserinde, zamanımıza kadar ulaprna
yan tarihlerdeki bilgileri naklettiğinden dolayı, eseri daha büyük bir önem 
kazanmaktadır. İyi bir gözlemci ve tarih yazarı olan Makrızl, genel İslam 
tarıh yazıcılarının metodundan ayrılarak eserini yıllara göre tasnif 
etmemi§tir. 128 Çalı§mamızda özellikle Alevi Mustansır, Basasirl vb. konu
larda eserden istifade edilmi§tir. 

el-Muntehab mine's-Siyak: Şehir tarihlerinden öneme sahip olan bir 
ba§ka kaynak da Abdulğafir el-Farisl'nin (öl . l  1 34) " Kitibu's-Siyak 
Lıtar!hi Neysabfır" adlı eseridir. Müellif eserinde, Nisabur'da yeti§en bü
yük phsiyetlerin hal tercümelerini vermi§tir. Bu ara§tırmada, bahsedilen 
eserin Takiyyudd!n es-Sarflnl (öl. 1 243) tarafından meydana getirilen 
m u h ta sar §eklinden istifade edilmi§ tir. 1 29 

Şifau'l-Garam: Mekke ve Medine ile ilgili bilgiler bakımından 
faydalanılan kaynaklardan Ebu Tayy!b el-Mekk!'nin (öl. l 428)  eseri de 
ayrıca zikredilebilir. Özellikle Selçuklular dönemindeki Hicaz valileri ve 
Mısırlıların bölgeye olan ilgileri bu eserden takip edilmi§tir. '30 

4 - C o ğ r a f i E s e r l e r  v e  S e y a h a t n a m e l e r  

Selçuklular döneminin aydınlatılması konusunda temel kaynakların 
ba§ında coğrafyacıların ve seyyahların eserleri gelir. Selçuklulardan önceki 
veya sonraki, fakat döneme yakın zamanda yapmı§ ve eserlerini kaleme 
almı§ bu phsiyetlerin bölge coğrafyası, bu coğrafyadaki §ehirler, buralar
daki nüfus yapısı ve yeti§en alimler hakkında bizzat müphedelerine daya
narak verdikleri bilgiler çalı§mamız açısından da büyük öneme sahiptir. 

1 27 Takiyyudin Ebu'l-Abbas Ahmed el-Makrızi, Kitabu 'l-Mevaiz ve'l-İtibar bi Zikri 'l-Hıtat 
ve'l-Asar I -I I, Beyrut. 

1 28 M.Ş.Günaltay, a.g.e., s. 353. 
1 29 Takiyyuddin Ebu Ishak İbrahim b. Muhammed es-Sarfini, el-Muntehab min Kitabi's

Siyak li Tarihi Neysabur, (tah. Halid Haydar) , Beyrut 1 4 1 4/ 1 993. 
Ebu Tayyib Takiyyuddin Muhammed b. Ahmed b. Ali el-Fas! el-Mekki, Şifau'l-Garam 

bi Ahbari'l-Beledi'l-Haram I l ,  (tah. Ö. Abdusselam et-Tedmuri), Beyrut 1405/ 1985 .  
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A·ıt/ilm Mesıilıkı 'L-Memalik: İ s tahri (öl.X. asır) tarafından kaleme alı
ı ı a ı ı  bu kaynak coğrafi eserler arasında önemli bir yere sahiptir. '" Arap 
coğrafyacılarının önemlilerinden olan eserin müellifi, diğer bir coğrafyacı 
İbn Havkal'a da kaynaklık yapmı§tır. Eserde İslam dünyasının iklimiere 
göre taksimi yapılarak bu bölgeler hakkında bilgi verilir. 95 1 -52'de İbn 
Havkal'la görü§en müellif, eseri üzerinde bazı tadilatlar yapmasını ondan 
istemi§ tir. ı ıı Türkistan bölgesindeki §ehirlerin din ve mezhep yapısı, Tür
kistan'da yapılan ribatlar konusunda eserden geni§ §ekilde istifade etme 
imkanı mevcutur. 

Kitabu Ahseni't-Tekasım fi Marifeti'l-Ekalfm: el-İstahri'yi takip eden 
coğrafyacılardan biri de Makdis11dir ( öl.X. asrın sonları ) .  İsmi geçen 
eseri, 131 X. asrın sonlarına kadar olan vakaları içerir. Müellif, el-İstahri ve 
İbn Havkal'ın eserlerinde de görülen coğrafya ananesine dayanarak ese
rini aynı metodla kaleme almı§tır. Hatta eserine bile benzer isim vererek 
öncekilerinin yolunu takip e tm i§ tir. 1 3 1  Türkistan' daki §ehir! er hakkında 
müellifin bu eserinden istifade edilmi§tir. 

Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad: el-Kazvl:nl'nin (öl. 1 283) bu eseri, 
özellikle Türkistan ve Türkler hakkında verdiği zengin bilgiler bakımın
dan önemli bir yere sahiptir. 1 35 Müellifin eseri sadece coğrafya değil, siya
set, edebiyat ve tabii ilimler bakımından da değerlidir. Yazar, Orta Çağın 
Heredot'udur. Eseri, yeryüzünü, Batlamyus'un yedi iklim taksimine göre 
ele alarak inceler. Deği§ik memleketlerin dağları, ırmakları gibi tabiat §e
killerinin yanı sıra, o beldenin mqhurları hakkında da bilgi verir ."' 
Müellifin bu eserinden Türklerin dini, Türkistan ve Horasan bölgesindeki 
§ehirler gibi konularda faydalanılmı§tır. 

Mucemu ·z-Buldan: Yakut e l-Hemevi (öl. 1 228)  ve eseri de bu sahanın 
önde gelen kaynaklarındandır."' Asya tarihinin en büyük kaynaklarından 

1 11 Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el-Hrisi cl-İstahri, Kitabu Mesaliki'l-Memalik, Bey
rut -, (Brill 1 927 baskısından of set). 

132 
"İs tah ri" Mad. l.A. V /II, s. 1 134. 

133 Şcmsuddin Ebu Abdullah Muhamed el-Makdisi, Kitabu Ahsenı 't-Tekasim fi Marifeti'l
Ekalim, (n§r. M.J.De Geoje) , Beyrut -. 

114 H.J.Kramer, "Mukaddes!", l.A. VIII, s. 562 vd. 
ııs Zekeriyya b.  Muhammed b. Mahmud el-Kazvin!, Asaru'l-Bilad ve Ahbaru 'l-lbad, Bey

rm -. 
1 36 M.Streck, "Kazvini", İ.A. VI, s. 529 vd. 
137 Şihabuddin Ebu Abdullah Yakut b.  Abdullah cl-Hamevi, Mucemu 'l-Buldan I-VI, (tah. 

Ferid Abdulaziz el-Cundi), Beyrut 1 41 0/ 1 990. 
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olan bu eser, müellıfın Bağdad ve �am'dan sonra Horasan'a gidcn·k  
Merv'e yerlqip, buradaki zengın kütüphanelerden faydalanması sonu
cunda olu§ınU§tur. Yakut, Harezm§ahlar döneminde ya§aını§, Moğol isti
lasına phit olmu§tur. Moğol tahribatından önce Merv kütüphanelerinin 
zenginliğinden istifade etmi§ ve eserlerini meydana getirmi§tir. 138 Coğrafi 
ısıınierin okunu§ları, telaffuzları ve mevkileri konusunda mükemmel bir 
eserdir. '" Çalı§mamızda bu eserden, § ehirler ve buralarda yeti§en mqhur 
phsiyetlerin biyografileri konularında istifade edildi. 

Ibn Fazlan Seyahatndmesi: Coğrafi eserlerin yanında seyahatnameler 
de bu çalı§manın kaynakları durumundadır. Özellikle Oğuzlar hakkında 
verdiği bilgilerle önemli meselelere I§ık tutan ve ana kaynak hüviyetinde 
olan Ibn Fazlan'ın seyahatnamesi ayrı bir öneme sahiptir. '4() İbn Fazlan, 
Abbasi Halifesi Muktedir tarafından 921  'de İ til Bulgar hükümdarına elçi 
olarak gönderilmİ§, bu sefer esnasında gördüklerini "Rıhle" adlı eserinde 
nakletmi§ti. Eser Oğuzlar, Hazarlar ve Bulgarlar hakkında çok kıymetli 
bilgiler vermektedir. 141 

Seferndme: Selçuklular dönemindeki mezhep hareketleri ve 
Selçukluların bunlara yakla§ımı konusunda bir ba§ka ana kaynak da, Na
sır-ı Hüsrev'in ( öl. 1 06 1 )  bahsedilen eseridir. "' Müellif, memleketi Bel h' de 
yetİ§ıni§, tahsilini tamamladıktan sonra seyahatler yapmı§ ve dört defa 
hacca gitmi§tir. Çeki§meler içinde peripn İslam memleketlerini gördük
ten sonra Mısır'a giderek buranın marnur halinden ho§nUt olmu§, Müslü
manları ancak İsmaililiğin kurtaracağına kanaat getirerek bu mezhebi be
nimsemi§tir. Horasan'a dönerek bu mezhebi yaymak istemi§Se de 
Selçuklular buna müsaade etmemi§tir. Gördüklerini ve dü§üncelerini nak
letme bakımından önemli bir kaynaktır. 143 

ı Ş.Günaltay, a.g.e., s. 437 vd. 
ı Yusuf Ziya Kavakçı, Isldm Ara�tırmalarmda Usul, Ankara 1 976, s. 1 56. 
� - . 

Ib n Fazla n, Ahmed b. Fazlan b. el-Abbas, Seyahatname, (tre. R. Se§en) ,  Istanbul 1 995. 
ı4ı  Z.V.Togan, "İbn Fadlan", İ.A. V /II, s. 730 vd. 
1
4

' - Nasır-ı Hüsrev, Ebu Muin Nasır b. Hüsrev b. Haris, Sefemame, (trc.Abdulvahhab 
Terzi) , İstanbul 1 994. 

ı43 E.Berthels, "N asır-ı Hüsrev", l.A. IX, s. 96 vd. 
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5 - M n. h e p l e r  v e  B a t ı n i l i ğ e A i t  K a y n a k l a r  
Selçuklular dönemindeki mevcut mezheplerin ortaya çıkı§ları, temel 

esasları ve sonraki §ekillenmeler hakkında mezheplerle ilgili kaynaklara 
müracat mecburiyeri doğmu§tur. Böylece mezhepler hakkında temel bil
gilere ula§ılarak, Selçuklular döneminde görünen §eklinde bir farklılık 
varsa bu da, mukayese yoluyla ortaya konmaya çalı§ılmı§tır. 

el-Fihris t: Mezheplere ait eserlerin ba§ında İbn Nedim'in (öl.995) 
eseri gelir. "' Özellikle Karmatiliğin ortaya çıkı§ı ve müessisi hakkında en 
temel bilgiyi bu kaynaktan temin etmek mümkündür. Ansiklopedik ma
hiyette bir eser olan el-Fihrist, "Makaalat" türü, yani makalelerle birlikte 
mezhepler hakkında da bilgi veren eserlerden olup, aynı zamanda kendin
den sonra gelen bu sahadaki eserlerin de kaynağı durumundadır. 

el-Fark Beyne'l-Fırak: Mezheplerin te§ekkül etmesinden sonra 
makaalat türü eserler yerini tenkit ve tetkiklerin yapıldığı eseriere bırak
mı§tır. Bu "Fırak" (Fırkalar) ın incelendiği eserler genelde "Milel ve Ni
hal" (Dinler ve Fırkalar) adını almaya ba§lamı§tır. Bu sahada yazılan ve 
mezhepler tarihinin ana kaynağı olan eser'" Abdulkahir el-Bağdadi'nin 
(öl. 1 03 7-38) ve kaleme aldığı zikredilen eseridir. "• Barınilik ve Şiilik hak
kında temel kaynaklardan olan eserden geni§ §ekilde istifade edilmi§tir. 

Kitdbu'l-Milel ve'n-Nihal: Milel ve Nihai yazarlarının önemlilerinden 
birisi de, Selçuklular döneminin ünlü alimi e§-Şehristani'dir ( öl. l 1 53 ) .  
Devrinin önemli alimlerinden yeti§tikten sonra, Sultan Sancar'ın veziri 
Abdulkasım Muhammed b. el-Müzaffer'in (öl. l 135)  hizmetinde oniki 
sene kalarak me§hur eserini bu dönemde telif ederek vezire ithaf etmi§
tir."' Eserde, İslami fırka ve çe§itli cereyanlarının dı§ında, Yahudilik ve 
Hıristiyanlıktan da kısaca bahsedilmi§tir. "' Bu eser, özellikle Barınilik 
konusunda istifade edilen temel kaynaklardandır. 

İtikaddtu Fıraki'l-Müslimzn ve'l-Müşrikln: Me§hur bir kelamcı ve fel
sefeci olan Fahreddin er-Rizi de (öl . 1 209) tefsir, kelam ve fıkıh eserleri-

144 İbnu'n-N edi m, el-Fihrist, (tah. İbrahim Ramazan) , Beyrut 1 4 1 5/ 1 994. 
145 Ethem Ruhi Fığlalı, "Abdülkahir el-Bağdadi", D.İ.A. I ,  s. 245 vd. 
1
4

6 
Ebu Mansur Abdulkaahir el-Bağdadi, Mezhepler Arasındaki Farklar (el-Fark Beyne'l

Fırak) , (tre. E.R.Fığlalı) , İstanbul 1 979. 
147 Muhammed b. Abdulkerim b. Ahmed q-Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal (İbn Hazm, 

Kitdbu 'l-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvai ve' n-Nihai'ın kenarında), Mısır 1 3 1 7. 
148 Muhammed Tand, "Şehristani", İ.A. XI, s. 393 vd. 
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nin yanında, dönemin önemli meselesi olması bakımından mezhepler 
konusunda da eser vermi§tir. Müellif eserinde, İs lam fırkalarının yanı sıra, 
Islam 'a ters dü§en sapık fırkalardan ve onların inançlarından da bahse
der. ' Şia, Batınilik ve Karmatilik konularında bu eserden en genı§ bi
çimde istifade edildi. 

Fedaihu'l- Batıniyye: Selçuklular döneminde Batınilere kar§ı en bü
yük mücadeleyi veren phısların ba§ında Hüccetü'l-İslam İmam Gazali 
( öl. 1 1 1 1 ) gelir. Gazali'nin bu sahadaki en me§hur eseri bizzat halifenin 
emriyle kaleme aldığı Fedaıhu'l- Batınıyye adlı eseridir. 150 Müellif bu ese
rinde Batınilerin fikirlerini çürütmü§tür. Gazali, bahsedılen eserinciekı 
uzun izahları biraz daha muhtasar hale getirerek özetlemi§ ve herkesin 
anlayabileceği bir üslupla "Kitdbu Kavasımi'l-Batıniyye" adıyla bir risale 
§eklinde kaleme almı§tır."' Ayrıca "el-Munkizu mine'd.-Dalal" adlı ese
rinde de, Batıniler için bir bölüm ayırarak, burada onların delillerini tartı
§ıp, akli metotlarla çürütme cihetine gitmi§tir. 1 52 Gazali'nin eserleri 
zıkredilen konu açısından faydalanılan ana kaynaklardandır. 

Keifu Esrari'l- Batıniyye ve Ahbaru'l-Karamıta: Yemen ulemasından 
olan Muhammed b. Malik el-Hammadi el-Yemeni'nin (öl. 1 077), Batıni
liğe kaqı Sünniliği müdafa kastıyla kaleme aldığı eseridir. Bu alim de ese
rinde Batıni ve Karmatilerin fikirlerini çürüten deliller ortaya koymu§-

"' tur. 

Subhu'l-A 'şa fi Sınaati'l-İnşa: Esasında i np risalelerinin ve mün§eat 
mecmualarının en mükemmel örneği olan Kalka§andi'nin ( öl. ı 4 1 8) bu 
eseri, on makaleye ayrılarak her bölümde ayrı bir konu i§lenmi§, örnekleri 
gösterilmi§tir. ' "' Müellif, sadece yazı örnekleri vermekle kalmamı§, Mı-

1 '9 Fahruddtn Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer er-Razi, İtikdddtu Fırakı 'l-Müslimin 
ve'l-Mü§rıkin, (tah. M.M. el-Bağdadi) , Beyrut 1407/1 986. 

1"1-Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Bdtznilığın İç Yüzü (Fedaihu 'l-Bdtıniyye/ el
Mustazhıri), (tre. A.Ilhan), Ankara 1 993. 

ısı Ahmet Ate§, "Gazall'nin "Batınilerin Belini Kıran Deliller"i "Kitib Kavasım Al
Bitınlya", A. Ul.F.D. III/I-II, Ankara 1 954, s. 23 vd. 

"2 Ebu Hamid Muhammed el-Gazall, el-Munkizu mın-ad-Daldl, (tre. H.Güngör) , İstan
bul 1 990. 

153 -Muhammed b. Malik el-Hammad! el-Y ement, Keifu Esrarı 'l-Bdtıniyye ve Ahbdru'l
Karamıta, (tah. M.Zahid el-Kevserl), Kahire 1 939. 

,., Şihabuddtn Ahmed b. Ali b. Ahmed b. Abdullah el-Kalka§andt, Subhu l-A'§d[i Sındatı 'l
ln§a IV, (tah. M.Hüseyn Şemsüddtn), Beyrut 1 407/ 1 987. 
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s ı r ' ı n  ic,; ve d ı �  yazı§maların ı  nakletmenin yanı sıra bol miktarda tarihi mal
zemeyi de bir araya getirmi§tir. "' Eserde yeri geldikçe Fatımller, Batınller, 
İsmailller ve benzeri konularda bilgiler verilmi§tir. Eserin ilgili kısımların
dan çalı§mada faydalanılmı§tır. 

6 - S i y a s e t - N a m e  T ü r ü n d e n  K a y n a k l a r  

Selçuklular dönemi siyasi ve fikri geli§melerin yanında, hilafet-salta
nat mefhumları üzerinde de deği§ik anlayı§ların olu§tuğu bir dönemdir. 
Bu sepepten dönemin önemli siyaset bilimcileri bahsedilen konular üze
rinde eserler kaleme alarak, konuyu teorik seviyede enine boyuna tartı§ıp, 
hilafet ve saltanat kurumlarının hukuki ve sosyal temellerini göstermenin 
yanında, dönemin pnlarına göre yeni yorumlara da yönelmi§lerdir. 

el-Ahkamu's-Sultaniyye: Selçuklular dönemi hallfe-sultan ili§kilerinin 
çok yönlü yapndığı bir dönem olması hasebi ile, bahsedilen kurumların 
kar§ılıklı olarak yetkileri ve me§ruiyet alanları konusunda, dönemin siya
set bilimcileri tarafından eserler kaleme alınmı§tır. Bunların en me§huru 
İmam Maverdi'nin (öl. 1 058) i smi geçen eseridir. 1 56 Dönemin önde gelen 
alimi ve halifenin yakın dostu olan Maverdi, gerek dini ilimiere vukı1fiyeti, 
gerekse devlet i§lerinde elçilik gibi vazifelerde bulunması açısından amme 
hukukunu iyi bilmekteydi. Yazdığı eserinde hilafetin Kurey§liliğini savu
narak, bu kurumun me§ruiyetini ve yetkilerini belirlemeye çalı§ını§tır. 157 

Gıyasu'l-Umem fi İltiyasi'z-Zulem (el-Gıyasf) : Selçuklular dönemi
nin ünlü alimi İmamu'l-Harameyn Cüveyni (öl. 1 085) de bu sahada eser 
yazan ve Maverdi gibi hilafetin Kurenliliğini savunan bir ki§idir. Fakat o, 
selefinden ayrılarak bu konuda daha deği§ik prtlar ortaya koymu§tur. 
Müellif, kaleme aldığı ve Nizamulmülk'e ithaf ettiği eserinde halifeliğin 
hukuki ve siyasi prtlarını açıklayıp, halifenin görevlerini belirtmi§tir." 
Dönemin klasik anlayı§ını gösterme bakımından önemli bir kaynaktır. 

el-İktisad ji"'l-İ'tikad: Selçuklular döneminin bir ba§ka ünlü alimi 
İ m am Gazall ( öl. 1 1 1 1 ) de bu sahada m üstakil eser yazınamakla beraber, 

155 J.S.Cotton, "Kalka§andi", İ.A. VI, s. 1 3 5  vd. 
156 Ebu'I-Hasan Ali b.  Muhammed b. Habib el-Maverdi, el-Ahkamu 's-Sultaniyye (İslamda 

Hılajet ve Devlet Hukuku), (tre. Ali Şafak), İstanbul 1396/ 1 976. 
"1 C.Brockelmann, "Maverdi, i.A. VII, s. 409 vd. 
158 İmamu'l-Harameyn Ebu'I-Meali Abdulmelik el-Cüveyni, Gıyasu'l- Umem [f İltiyasi'z

Zulem (el-Gıyasf) , (tah. M.Hılmi-F.Abdulmünim Ahmed), İskenderiye 1 989. 
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konuyu diğer eserlerindeki bölümlerde ele alarak halife ve  sultanııı yetk i 
lerini belirlemeye çalı§ını§tır. el-iktisad adlı eseri bu kabildendir. ''• Gazali, 
klasik görü§lerin yanında zamanın prtlarını da gözeterek orta yolu bulan 
bır dü§ünce geli§ tirmi§ tir. Bu konuları, bahsedilen eserinin yanı sıra 
cclhyau Ulumi'd-Dfn""" adlı eserlerinde de i§lemi§tir. Bu kaynaklar, ima
rnet ve hilafet konusunda ba§vurulan eserlerdendir. 

Siyaset-Name: Bahsedilen konularda eser yazanlardan olan Selçuklu
ların ünlü veziri Nizamulmülk (öl. 1 092) de yukarıda belirtilen alimierin 
açıkladıkları görü§lerin aksine, tamamen saltanatın me§ruluğunu savunan 
ve doğu toplumlarının saltanat görü§ünü yansıtan eserini yazmı§tır. 1 6 1 
Eser, dönemin anlayı§ını göstermesi bakımından büyük öneme sahiptir. 

7 - E r m e n i ,  S ü r y a n i  v e  B i z a n s  K a y n a k l a r ı  

Selçuklular sadece İslam topluluklarıyla temasta olmamı§, coğrafya
mr ve fetih felsefesinin gereği olarak İslam'ın dı§ındaki diniere mensup 
insanlar ve devletlerle de temasta olmu§lardır. Özellikle Anadolu'da cere
yan eden hadiselerin içinde yer alan Ermeni, Süryani ve Bizanslı müellif
lerin eserleri de Selçuklular açısından öneme sahip kaynak hüviyetindedir
ler. 

Urfalı Mateos Vekayinamesi: Xl. asrın sonu ve XII. asrın ilk yarısında 
Urfa'da yapyan Meteos'un bu eseri Ermeni kaynaklarının en önemlisi 
olup, müellif eserinde 952- 1 1 3 6  yılları arasındaki olayları anlatmı§tır. Ha
diselerin bir çoğunun görgü phidi veya onları bizzat görenlerden dinle
yen müellifin eseri dönemin ana kaynaklarındandır. 162 Yazar eserinde Sel
çuklulardan yer yer övgüyle bahsederken, bazen de Ermenilik taassubuyla 
Rumiara olan nefretini açığa vurmaktadır. '6' Eser Türkçeye de çevrilmi§ 
bulunmaktadır. 

"" İmam Gazali, el-lktisad fi'l-J'tikad, Mısır -, [Türkçe çev: İtikad'da Orta Yol, (tre. Kemal 
l§ık), Ankara 1 97 1 ] .  

'"' İmam Gazali, İbyau Ulumi'd-Dfn I, Kahire -, [Türkçe çev: İbyau Ulumi'd-Dfn /, (tre. 
Ahmed Serdaroğlu), İ stanbul 1 975) . 

" Nizamu'l-Mülk, Hasan b. Ali et-TGs!, Siyaset-N am e, (tre.M.A.Köymen ), Ankara 1 982. 
,. O. Turan, Selçuklular . . . , s. 1 0. 
'• Urfalı Mateos, Vekayi-Name (925-1 136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1 131-1 162) , (tre. 

H .D.Andreasyan), Ankara 1 987. 
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1\ nn/uiyye: ( )naçağ Ermeni iniyle ilgili bir ba�ka kaynak d.ı 
Aristakees'in balısedilen eseridir. XI. asrın tarihçilerinden olan ıııüel l if, 
din adaım ve edipliğinin yanında, dönemin olayiarına vakıf olması sebe
biyle bol malzeme sunmaktadır. Malazgirt zaferine kadar Doğu Ana
dolu'da cereyan eden olayların bizat phidi olan müellifin eseri canlı 
tasvirlerle doludur. ' .. Eserini 1 072 senesinden sonra yazmaya ba§lamı§ ve 
Sultan Alp Arslan'ın ölümüne de ipret etmi§tir. Müellif, Selçukluların 
Ermeni topraklarına akın etmesinden kısa zaman önce meydana gelen ve 
Bizans Imparatoru Basil II . 'ye kaqı isyan esen Bardos Phocas olayiarına 
§ahit olmu§, 1 000- 1 071 yılları arasında Bizans ve Selçuklu arasında kalan 
Ermenilerin ya§adıkları olayları eserinde anlatmı§tır. Fransızca olarakta 
yayımlanan'" eserin F. N. İskender tarafından değerlendirme ve incele
mesi yapılan Arapça çevirisinden istifade edilmi§tir. 1"" 

Abu'l-Farac Tarihi: Selçuklular döneminin Süryani kaynaklarından 
olan, bir ba§ka yabancı kaynak da, Bar Hebraeus (Abu'l-Farac) 'in 
( öl. l 286) tarihidir. "" Bize kadar intikal etme mi§ kaynaklardan istifade 
edilerek meydana getirilen bu genel tarih, dönemin ana kaynaklarından
dır. XII. asrın sonuna kadar hem§ehrisi ve mezhepda§ı Süryani Mihael'e, 
ondan sonraki zamanları da sık sık İs lam kaynaklarına dayanarak eserini 
meydana getirmi§tir. "' Özellikle Türklerin Anadolu 'ya akınları ve bura
daki faaliyetlerini nakleden önemli bir kaynaktır. Selçuklu akınları döne
minde Hıristiyanlara kaqı tanınan haklar ve gösterilen ho§görü hakkında 
geni§ bilgi vermektedir. 

Mıkhaıl Psellos'un Khronographıa'sı: Selçuklular devriyle alakalı Bi
zans kaynaklarından olan bu eser, dönemle ilgili bilgiler nakleden temel 
eserlerdendir. 1 69 Psellos eserinde, Basilleios II. (976- 1  025 ) 'den ba§layarak 
Mikhail VII. ( 1 0 7 1 - 1 078) dönemine kadar olan olayları, Bizans'ta mey-

1"' 
OTuran, Selçuklular . . . , s. 1 1 .  

1 6� Aristakees de Lastivert, Histoire d'Armenie, (Par. M.E. Prud'homme ), Paris 1 864. 
1 .. Aristakees de Lastivert, Armfniyye Beyne'l-Bizantfn ve'l-Etraki's-Selaçıka ( 1000-1071 

M./ 396-463 H.), (tre. Hyiz Necib Iskender) , İskenderiye 1 983. 
1 6  

Gregory Abiı'l-Farae (Bar Hebraeus), Abu'l-Farac Tarihi 1-11, (tre. E.A.W. Budge
Ö.R.Dogrul), Ankara 1 987. 

161 
O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 1 1 . 

IW Mikhail Psellos, Khronographia, (tre. l§ın Demirkent) Ankara 1 992. 
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dana gelen -saltanat deği§ikliklerini, iç ve dı§ gdi§ııı ekri kaydet ı ı ıekted i r. 
Bu  meyanda Selçuklularla olan ili§kiler v e  Bizans imparatorunun Tuğrul 
Bey'e elçi göndermesi gibi olaylar kronolojide yer almaktadır. 

B- ARAŞTIRMALAR 

Bu çalı§mada mümkün olduğu kadar ana kaynaklara inilıneye gayret 
edılmı§, ana kaynakların olmadığı yerde birinci ve ikinci elden kaynaklar 
yanında muahhar kaynaklardan istifade cihetine gidilmi§tir. Bunlardan 
ba§ka dönemle ve konularla alakalı ara§tırma eserlerinden istifadeden de 
gen kalınmamı§tır. Böylece ana kaynaklardan günümüz ara§tırma eserle
rine kadar geni§ bir yelpaze taranarak çalı§ma ile ilgili eksikler giderilip, 
konu olgunla§tırılmaya çalı§ılmı§tır. 

Çalı§ma esnasında en fazla faydalanılan Türk ara§tırmacılar Z. V. 
Togan, F. Köprülü, O. Turan, M. A. Köymen, İ. Kafesoğlu, A. Sevim, M. 
Şerefeddin Yaltkaya gibi tarihçiler ve bunların eserleridir. Türk tarihçi
lerinin yanında Selçuklularla ilgili eserler kaleme alan Arap 
ara§tırmacılarından da geni§ §ekilde İstifade cihetine gidilmi§tir. Bunlar 
arasında A. M. Hasaneyn, Hüseyin Emin, Ahmed Emin, A.Bedevi, H. İ. 
Hasan, M. el-Hudari, M. Makdi§ gibi isimleri zikredebiliriz. Ayrıca çalı§
maları özel konulara hasredilmi§ olan Fatımilerle ilgili M. Cemaleddin es
Sun1r'un, Mekke ve Medine valileri konusunda A. Arif Abdulğani'nin ve 
Isınaililik konusunda Mustafa Galib'in çalı§malarından yararlanılmı§tır. 

Sadece Türk ve Arap ara§tırmacılarıyla yetinilmeyerek bu sahada ça
lı§malar yapmı§ olan W. Barthold, C. Brokelmann, Cl. Cahen, R. 
Mantran, H.A.R. Gibb, Ph. Hi tti, A. K. Lambton, L. Massignon ve J.-D. 
Sourdel gibi batılı ara§tırmacıların eserlerinden ve özellikle Bitıniler 
konusunda ana kaynaklardan sonra, B. Lewis'in "Ha§i§iler" adlı çalı§ma
sından, temel ba§vuru kitabı olarak ara§tırmamızda geni§ §ekilde istifade 
edilmi§tir. Bunların yanında kullanılan diğer kaynakları da genel bibliyog
rafyada görmek mümkündür. 



GİRİŞ 

Türkler, en eski çağlarda devlet hayatına geçmi§ milletierin ba§ında 
yer alır. Deği§ik coğrafyalarda çqitli adlarla kurdukları siyasi tqekküllerle 
de varlıklarını günümüze kadar sürdürmü§lerdir. Selçuklular Devleti de 
bunlardan birisidir. Bu devlet gerek Türklük, gerekse Islamiyet açısından 
ele alındığında kurulan dörder büyük imparatorluktan her defasında 
üçüncüsünü tqkil eder. ı Aslında Selçuk! u lar, Tür k tarihi ile İslam 
tarihinin kesi§tiği veya birlqtiği noktada ortaya çıkınakla da büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Dolayısıyla kendilerinden önce kurulan Türk devlet
lerinin askeri, idari ve kültürel yapılarını devam ettirdiği gibi, Islam ale
mine yeni katılan zinde bir güç olarak da onu, iç ve dı§ tehlikelere kaqı 
korumu§tUr. Bunun yanında olu§turdukları yeni müesseseler ile Selçuk
lular İslam aleminin hızla yükseli§ini, yani kültür ve medeniyette en ileri 
seviyelere ula§masını sağlamı§lardır. 

Kesin hatlarla ortaya konularnamakla beraber X. asırda Hazar Denizi 
ile Seyhun'un orta mecralarına kadar uzanan sahalarda� ya§ayan Selçuk
luların Oğuzların bir kolu olduğu kuvvetle muhtemel görülmektedir.' 

ı Bkz. İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul ı992, s. IX. 
' Taberistan ile Horasan arasında bulunan ve Sirderya'mn güneydoğu sahillerinde yer alan 

Cürcan (Daha gen i§ bilgi için bkz. Yakut el-Hamevi, a g e ,  s. 1 39; el-lstahri, a. g e ,  s. 
2 ı2.) ,  Seyhun Nehri'nin ötesindeki Türk beldelerinden biri olan Firib (Bkz. el-Hamevi 
IV, s. 255) ile Harezm hudurunda yer alan İspicab (Bkz. Z. el-Kazvini, a. g.e , s. 558) 

Oğuzların meskun olduğu belli ba§lı yerlerdir. 
' Bu konuda tarihçilerin deği§ik nakilleri vardır. İbnu't-Tiktaka, Selçukluların Hazar Türk

lerinden olduğunu söylerken (İbnu't-Tiktaka, a.ge , s. 292), Makrızi, Selçukluların Türk 
kitlelerinin karı§ımından ibaret olduğunu söylemektedir (el-Makrızi, es-Süluk I ,  s. 30) .  

Ba§ka bir tarihçi ise "Denildiğine göre Selçuk, İran hükümdarları Sisani melikleri soyun
dan gelmektedir" §eklinde zayıf bir rivayeri nakletmektedir (ed-Devadari, a. g.e. , s .  s .  336 

vd) . Nuveyri "Haberlerin geli§i, onların Türklerden olduğunu gösterir" §eklinde görü§ 
belinirken (en-Nuveyri, a.g e ,  XXVI, s. 268), en isabetli bilgiyi İbnu'l-Esir vermekte, 
Selçukluların eecidi Dukak'tan bahsederken: "Oğuz Türklerinin ba§buğu, her zaman ve 
her hususta fikir danı§tıkları bir §ahıstı" demek suretiyle onların Oğuzlardan olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır (İbnu'l-Esir X, s .  473) Z.V.Togan'a göre Selçuklular, "Hazar 
Oğuzları"na mensup "Kınık" boyundandır (Z.V.Togan, Umumi Türk Tarihi'ne Giriş, 
İstanbul ı 98 ı, s. ı 82). İ .Kafesoğlu ise, Selçuk liderliğinde toplanan Oğuz kideleridir, 
demektedir. Bkz. İbrahim Kafesoğlu, "Selçuklular", l.A. X, s. 353. 
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Bahsedilen bu coğrafyada Oğuzların batısıııda l l a:�.ar Vl' Bulgarl.ır, doğu
sunda Karluklar, kuzeyinde Kimekler, güneyinde ise İslam dünyası bulun
maktaydı. Üç tarafı soyda§ları ile çevrili Oğuzların sadece güneylerinde 
kendi soy ve kültürlerinden olmayan farklı bir kavim, yani İranlılar yer 
almaktaydı.' 

Oğuzların, X.yy da müstakil bir siyasi yapı meydana getirmi§ 
olmaları hususu henüz netlik kazanmamı§tır. Ama, ba§langıçta Göktürk 
Imparatorluğu içerisinde yer alırken, daha sonra belirli bir siyasi te§ekkül 
dahilinde Türgi§lere bağlı kaldıkları görülmektedir. Bir ara Karluklar 
D evleti'ne tabi oldukları da anla§ılan Oğuzların, Hazarların Doğu Bilge 
Eligliği'ni olu§turdukları iddiaJans yanında, İbn Fazlan'ın kayıtlarına 
dayanarak müstakil bir devlet tesis ettikleri yönünde görü§ bildirenler de 
vardır." Bu tartı§malar Selçukluların Oğuzların içerisinden çıkmı§ olma
ları, bir ba§ka deyi§le Selçuklu ailesinin Oğuzlar Devleti'nde yüksek 
mevkiler i§gal etmeleri sebebiyle önem kazanmaktadır. 

Merkezi otoriter yönetimden uzak ve daha çok feodal karakterde 
görülen Oğuzlar Devleti'nin ba§ında "Yabgu"7 unvanını ta§ıyan bir 
hükümdar bulunmakta, bunun yardımcılığını ise "Küdherkin - Kül 
Erkin"' adını alan birisi yürütmekteydi. Her kabile kendi ırsi §eflerinin 
idaresinde ya§amakta ve çok gev§ek bir §ekilde Yabgu'ya bağlanmak
taydılar. Bu arada hükümdar da devletin idaresiyle fiili olarak me§gul 
olmamakta, ileri gelenler onun narnma devleti idare etmekteydiler. Bu 
yapı içerisinde devleti yönetim yetkisi Yabgu dahil tek ba§ına hiç 

4 M.A.Köymen, Büyük Selçuklu Imparatorluğu Tarihi 1 (Kurulu� Devri) , Ankara 1 989,  s. 
ı .  

s 
Z.V.Togan, a.g.e., s. 1 82. 

• Far u k S ümer, Oğuzlar ( Türmenler) Tarihleri -Boy Te� ki/atları- Destan/arı, İstanbul 1 992, 
s .  63. 

7 Türk devlet te§kilatında çok eskiden beri bilinen yüksek idari-askeri ünvan olan Yabgu 
için bkz. Abdulkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarf-Askeri Ünvan ve Terimler, 
İstanbul 1 988, s. 56 vd. 
Türk devlet te§kilatında hakandan sonra fakat bey'den önce gelen bir ünvandır. Bkz. 
A.Donuk, a.g. e., s. 1 5 ;  Z.V. Togan bu ismi zikredilen §ekilde okurken; Ramazan Şqen, 
İbn Fadlan'ın naklettiği bu ismi "Kuzerkin" §eklinde okumaktadır (Bkz. İbn Fazlan, 
a.g.e., s. 4 1 ) .  M.A.Köymen ise Külerkin §eklini tercih etmi§tir. Bkz. M.A.Köymen, B. 
Selçuklu . . . !, s. 4. 
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kimsenin dınde toplanmamı §  ve genellıkle beylerin ortak sorumluluğuııa 
tevdi edilmi§ görünmektedir! Bun lar içerisinde "Süba§ı" en önde gelen 
beylerden olup, devletin askeri i§lerinden sorumlu idi. " 

Selçukluların atası Dukak'ın Oğuzlar Devleti'nde süba§ı olduğu 
bi l inmektedir. " Onun ölümünü müteakip bu göreve getirilen oğlu Selçuk 
da önemli beylerden biridir. ' - O, söz konusu devletten ayrılıp Cend'e" 

., Bkz. Z.V.Togan, a.g. e., s. 1 83:  Bu tarz bir idareyi Türklerde demokrasi anlayı§ının bir 
örneği olarak gören M.Altay Köymen'in ileri sürdüğü "Kollektif mesuliyet sistemi" 
hakkında daha geni§ bilgi için bkz. M.A.Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 
1 989, s. 23; M.A.Köymen, "Türkler ve Demokrasi", 50. Yıl Konferans/arı, Ankara 1 976, 
s. 1 52. 

'" Eski Türkçede "sü" ordu manasına idi. "Süba§ı" orduba§ı, ordu komutanı anlamını ta§ı
maktadır (Bkz. A.Donuk, a.g. e., s. 93.). Yalnız Oğuzlarda önemli bir mevkide görülen 
süba§ı Selçuklularda sıradan bir askeriyöneticidir. Bkz. J.H.Kramer, "Sü-ba§ı",l.A. XI, s. 
79. 

11 Selçukluların eecidi olan Selçuk'un babası Dukak, Oğuz Devleti'nde Süba§ı görevinde 
bulunmaktaydı. Nitekim İbnu'l-Adim, Sultan Alp Arslan'ın §eceresini "Alp-Arslan b. 
Çağrı Bey b. Selçuk b. Tutak b. Selçuk" §eklinde verdikten sonra, Selçuklulardan Islamı 
ilk kabul eden ki§inin ismi "demir yay" manasına gelen "Tutak"ın olduğunu 
zikretmektedir (Bkz. İbnu'l-Adim, a.g.e., s. 66). Aynı §ekilde, Zehebi de, "Selçuk'ün ba
bası olan Dukak (Defik, Nefik §ekillerinde vermekte), Türkçede (demir yay) manasına 
gelir ve İsiarnı ilk kabul eden §ahıstır" demektedir (Bkz. ez-Zehebi, el-Iber II, s. 3 1 8) .  
Dukak, cesareti v e  devlet i§! erindeki mahareti sebebiyle Oğuz Yabgusu'nun yanında bü
yük itibara ula§mı§tı. Bahsedilen dönemde dünyaya gelen Selçuk 1 7- 1 8  ya§larına ula§tı
ğında babasını kaybetmi§tir. Bkz. Nuveyri XXVI, s. 269; M.A.Köymen, B. Selçuklu ... I, 
s. 8 vd. 

12 Dukak'ın ölümü üzerine onun yerine Oğuz Devleti Süba§ılığı görevine tayin edilen 
Selçuk da takriben 875-885 yılları arasında bu görevine ba§lamı§tır (Bkz. M.A.Köymen, 
B. Selçuklu ... I ,  s. 8 vd) . Selçuk ismi üzerinde de birtakım münaka§alar cereyan etmi§tir. 
Barthold, "Selçük" §eklinin doğru olduğunu söylerken [Bkz. W.Barthold, Orta Asya 
Türk Tarihi Hakkında Dersler, (n§r. K.Y.Kopraman-A.İ.Aka), Ankara 1 975, s. 1 37] , 
P.Palliot ise, "Salçuğ" §eklini tercih eder (Bkz. İ .Kafesoğlu, Selçuklu . . . , s .  3 ) .  L.Risonyi 
de doğru telaffuzun "Selçük" §eklinde olduğunu ileri sürmektedir [Bkz. Liszlo Risonyı, 
"Selçük Adının Men§eine Dair", Selleten III/ 1 0, (Nisan 1 939),  s. 377 vd; L. Risonyı, 
a.g.e., s. 1 93] . Bütün bu görü§lere rağmen, bugün Türkçemizde yaygın olarak kullanılan 
"Selçuk" telaffuzu geni§ §ekilde kullanım alanı bulmu§tur. 

n Türkler ile Müslümanlar arasında sınır §ehri olan Cend'e gelen Selçuk'un bu hareketi 
önemli bir çağın ba§langıcı olmu§tUr. O dönemde Cend (Bkz. Y.el-Hamevi II, s. 1 96 ), 
Savran, Cürdniye ve Buhara'nın kasabalarından Karatekin gibi beldeler "Uc"  telakki 
edilmekteydi. Oğuz hakimiyetinde olmasına rağmen uc, dolayısıyla gaza ve cihat sahası 
olan Cend'de toplanan Türkler de dahil çe§itli soydan Müslümanlar, diğer uc bölgele
rinde olduğu gibi burada da Müslüman olmayan Türkler'e kar§ı sava§ıyorlardı. Bkz. 
M.A.Köymen, B. Selçuklu ... I, s. 18 vd. 
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gelmesiyle birlıktc Selçuklu lıancdanı ve devle t inin tenı cileri dl· 
atılmı§tır." Ancak Selçukluların bölgenin siyasi yapısın da etkin bir §ekilde 
yer almaları, onların İslam'ı tercih etmeleri ve 985-986 yıllarında 
Maveraünnehr'e göçmelerinden sonraya rastlamaktadır. 

Selçuklu tarihinin önemli kaynaklarından Ahbdru 'd-Devleti's-Selçu
kıyye yazarı el-Hüseynl'nin ifadesine göre Selçuklu ailesinden İslam'ı ilk 
kabul eden ki§i S elçuk'tur. Makrızl de bunu teyit eder. 15 Yalnız İbnu'l
Ad!m ve Zeheb! farklı görü§tedirler. Onlara göre hanecianın i lk Müslü
man üyesi Dukak'tır.16 Ancak olaylar İslam 'ı ilk kabul eden phsın Selçuk 
olduğunu teyit etmektedirler. Çok yetenekli birisi olan Selçuk'un gittikçe 
artan gücünden rahatsız olan Y abgu 'nun hatunu kocasını Selçuk aley
hinde kı§kırtarak, onun saltanat için tehlike olu§turduğu fikrin i  telkin 
etmeye ba§ladı. " Devlet içinde büyük bir s ıkıntının ortaya çıkması 
üzerine Selçuk O ğuzlardan ayrılarak Cend'e geldi'" ve burada Müslüman 
oldu. ' "  Böylelikle siyasi ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmı§ olan 
Selçuk ve maiyeti, bundan sonra İslamiyet için cihada hazır birer "gaz!" 
sıfatı ile O ğuzlara kar§ı m ücadeleye ba§ladı.20 Bunun neticesinde Selçuk-

14 Selçuk Bey'in Cend'e geli§İnin anlamı çok büyüktür. Zira netice itibarı ile Selçuklular 
Devlerı'nın kurulu§unu hazırlayan· olaylar ··zinciri bu muhacerctle birlikte ba§lamı§ 
olacaktır.Bkz . . Ibnu'!-Esir IX,· s. 474; Makrızi, es-Süli'ık I ,  s .  30 vd; H.Mahmud-A.es-Se- -
rıf, a.g.e., s. 538 vd. 

ı� . Bkz .. Sadrudôiiı el-Hüseyni, a.g.e. , s. 2 ;-.el-Makrızi; es-Süluk i, s. 30. 
16 Bkz. İbnu'l-Adim, a.g.e.,. s .  66; ez-Zehebi II, s .  3 1 8. 
17 

ı f 
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"Bu muhavere Se çuk · rara ından görülüp· İ§İ tilebilecek bir yerde cereyan etti. Bunun · 
uzerıne Selçuk atına·bındi ve askerleriyle islam diyarına doğru yaliandı ve Hanefi dinine· 
gırmek saadetıyle m es 'ud oldu. ""Bkz. S. el-Hüseyni, a.g.e. ,  s. 2 .  
M.A.Köymen, Selçuk'un hükü mdarın gazabından kaçarak Cend'e geldiğınİ söylemekte
dır. (M.A.Köymen, . B. Selçuklu . . . I, s. 1 3) .  Fakat İ .Kafesoğlu, Oğuzların gürıeye- ·olan 
göçünün yer ve otlak darlığı gibi d aha cı d di' sebeplerden kaynaklandığını zikreder. Bkz · .  
I . Katesoğlu, SelÇuklu . . .  , s .  6 . . 

19 Selçuk,. kendi dü§üncesini payla§an diğer adamlanyla görü§üp karar vardıktan· sonra . .  
Harezm dıyarındakı ·"Zandak" § ehrinin valisine ada·m göndererek, İslam'ı öğretecek din 
adamları ıs teyıp, kendısine bağlı Oğuzlada birlikte Müslü.man oldu. (Bkz. AbCı'l-Farac I ,  
s .  293;. Osman Turan, Selçuklular Tarıhı ve Tü&Jslam Medemyeti, Ankara 1 965. s .  38) 
Bu olay Müneccimba§ı 'nm verdiği ·tarihe göre· 960 tarihlerinde cereyan etmi�tir. Bkz · .  
Müneccımba§ı Tl ,  s. 32 1 .  

.-
-;-
Oğuz· Yabgusu'nun yıllık vergileri tahsil etmek üzere gelen memurlarını, "kafirlere haraç · · 
vermeyeceğıiıı" söyleyerek, uzakla§tırmı§' ve sonraları · kendisine- "el-Melikü 'l-Gizi Sel- -
çuk" unvanını kazandıracak mücadelelere girİ§.ffiİ§tİr. Bkz. · İbnu'l-Esir IX, s .473- vd. ·  . · 
I.Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s. 7 .  
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luLır, Müshimaııları ı ı kendilerine yardım ve i lhakları ı ı 1  temin etuklcrı gibi, 
artan güçleri sayesinde Samaniler gibı kom§u devletlerce de tanınarak 
si yas i varl 1klarııı ı  kabul ettirmi§ oldular. 

Selçuk'un Mikail, İsrail, Musa ve biri de küçük ya§ta ölmü§ olan dört 
oğlu vardı. Selçuk, ihtiyarladığında liderlikten büyük ihtimalle kendi 
arzusu ile fiilen çekildikten sonra Mikail, Selçuklu ailesinin lideri olmu§
tur. Ancak bu Selçuklu beyi, Türk ülkelerine yaptığı bir seferde §ehit 
dü§mÜ§ ve yetim kalan oğulları Tuğrul ile Çağrı, dedelerinin hususi ihti
mamı ile büyümü§lerdir. Mikail'den sonra reislik fiilen İsrail (Arslan) 'in 
eline geçmi§tir. Üçüncü karde§ Musa hakkında ise bilgimiz sınırlıdır. 
Yalnız, Arslan, Y abgu unvanı ile idareyi elinde bulundururken, diğer 
hanedan üyeleri de onun yardımcılığı görevini sürdürmÜ§ olmalıdırlar. Bu 
sıralarda 1 7-20 ya§larında bulunan Tuğrul ve Çağrı karde§ler ise, bey 
olarak idaredeki yerlerini almı§lardı." 

Bölgede Gazneli, Karahanlı ve Samaniler arasındaki mücadelede 
önemli bir güç olarak ortaya çıkan Selçuklular, Maveraünnehr'de Belh, 
Merv, Semerkand ve Buhara yörelerinde bir müddet etkili oldular:· 
Bilhassa Samanoğulları'nın Gazneli ve Karahanlılar ile olan mücadelesinde 
belirli bir denge unsuru olarak yükselmeleri, onların gelecekte kuracakları 
devletin de hazırlık safhasını te§kil etti. Bu arada Selçuklular, Arslan 
Yabgu'nun idaresinde Maveraünnehr'e indikleri zaman Samanoğulları 
ortadan kalkmı§tı. Üstelik Buhara, Se merkand bölgesi de Gaznelilerle 
anla§mı§ olan Karahanlıların elinde bulunuyordu. Ona rağmen Selçuklu 
güçlerinden çekinen Karahanlı N asr Han onlarla anla§mak isteyecek, ama 
kar§ılıklı güvensizlik buna müsaade etmeyecektir. Aslında Selçuklular, sık 
sık hizmet verdikleri devletler veya muarızları tarafından ortadan kaldırıl
maya çalı§ıldılar. Yalnız bu mümkün olmadığı gibi onların Horasan'a 
geçerek, orada da kendilerini göstermeleri engellenemeyecektir. 

Saminilerin yıkılınası ile Türkistan'da bozulan denge Ali Tekin'in 
kurduğu devlet ile yeniden tesis edilmeye çalı§ılırken, böyle bir mirası ona 
kaptırmak is temeyen Karahanlıların büyük hükümdan Kadir Han ile 

21 M.A.Köymen, B. Selçuklu . . . I, s .  33 .  
:: Selçukluların Maveraünnehr'deki faaliyederi için Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 473;  AbG'l-Farac 

I, s. 293; i .Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s. 1 2. 
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Gazneli Mahmud 1 025 'de bulu§arak Horasan ve Maver:iünnelır meselesi 
üzerinde anla§tılar. Bu anla§mada Ali Tekin'in saltanatma son vermek ve 
Selçukluları Horasan'a nakletmek konusu da yer almaktaydı. Zira Selçuk
luların otlaklarının geni§liği ve askerlerinin çokluğunu kendi iktidarları 
açısından tehlike görmekteydiler. 

Görünü§te Ali Tekin' e kar§ı ortaya çıkan, esasta ise büyük ölçüde 
Selçukluları etkileyecek olan Gazneli-Karahanlı ittifakı kısa sürede ' 
sonuçlarını verecektir. Nitekim tutuklanan Arslan Yabgu hapsedilirk en, 
O'na muhalif Türkmen grupları da Horasan'a nakledileceklerdir.23 Bu 
arada gelecekte Selçukluların kaderini belirleyecek olan Tuğrul ve Çağrı 
Beylere bağlı Türkmenler, bir süre Aral Gölü'nün güneybatısında 
Amuderya'nın ağzında ve çöller zincıri ıle korunan bölgeye çekilecek
lerdir. Olaylar bu §ekilde geli§irken, yeni yurt aramak kastıyla Anadolu 
seferine çıkan Çağrı Bey, ba§arılı bir §ekilde geriye dönüp, karde§iyle 
bulu§arak, Horasan'a geçip Azerbaycan'a gitmeyi teklif etti. Bu arada 
Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgelerinde kendilerine kar§ı koyabilecek 
bir gücün olmadığına da i§aret eden Çağrı Bey'in Horasan'dan bu geli§ ve 
gıdı§ine Gazneli kuvvetleri engel olamamı§lardı. Bu baprısı ve elde edilen 
ganimetler yüzünden ikı karde§in Maveriünnehr'deki §öhreti artını§, 
kendilerine yeni ilhaklar olmu§tU.24 

Geli§meler Tuğrul ve Çağrı Beyleri Selçukluların fiili ba§buğları 
haline getirirken, teamüllere uyun olarak amcaları Musa (İnanç), Yabgu 
olarak tanınmı§tır. Bu dönemde bölgedeki güçlerin Selçuklular üzerindeki 
bıtmez tükenmez oyunları da devam etmekteydi.25 N eticede Tuğrul ve 
Çağrı Beyler 1 032'de Harezm'e geçmek zorunda kaldılar.26 Tam bu sırada 

21 
4 000 hanelik bir cemaat Horasan'a nakledilerek, Nesa ve Baverd arasındaki bir odağa 
yerle§tirdi. Bkz. M.A.Köymen, B. Selçuklu . . . I, s. 78 vd; O .Turan, Selçuklular ... , s. 49. 

N . 
Bkz. Abu'l-Farac I, s. 293; I .Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s. 1 2. 

25 Ah Tekin'in Selçuklu ailesi arasındaki tesanüdü bozmak için Musa Yabgu'nun oğlu 
Yusuf'la görü§erek, geni§ topraklar kar§ılığı onu Türklerin Yabgusu (İnanç Yabgu) tayin 
edip, Tuğrul ve Çağrı Beylerin aleyhine harekete geçirmek istedi. Yusuf buna yana§ma
yınca Karahanlı kumandanlarından Alp Kara tarafından Selçuklulara yapılan bir baskında 
öldürüldü. Bkz. İ.Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s. 1 2; O .Turan, Selçuklular . . . , s. 5 1 .  

'• Gelı§meler kar§ısında Tuğrul ve Çağrı Beyler 1 032'de yurtlarını terk ederek 1 5  000 çadır 
halinde Harezm'e doğru çekilip, Gazneli vezirine ba§vurarak Harezm valisi Altunta§'tan 
aldıkları Darhan bölgesine kondular. Bkz. İ . Kafesoğlu, Selçuklu . . . , s. 12 vd. 
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Karahaıı l ı  Ali Tekin'in Gazndiler tarafından tehdit edilmesiyle gdi§en 
olaylar Selçukluları bütünle§tİrmİ§, Tuğrul ve Çağrı Beyler daha da bir 
önem kazanmı§lardı." Buna rağmen eski dü§manları Şahınelik'in vurduğu 
darbeyle peripn duruma dü§en Selçuklular, Harezm'deki yurtlarını terk 
ederek Ceyhun'u geçmek zorunda kaldılar. Fakat Selçukluların desteğini 
kaybetmekten korkan Harun'un ricası üzerine yurtlarına geri döndüler." 
1 035'de Ali Tekin'in ölümünü müteakip, 1 0  000 süvarİ ile Ceyhun'u 
geçerek Horasan'a ulapn Selçuklular, Merv, Serahs ve Feriva çölü bölge
sini yurt tuttular.-" 

Maveriünnehr'de belirli bir üstünlük sağlayan Gaznelilerin Selçuk
luları kendi hallerinde bırakmaya niyetleri yoktu. Aslında onlar, kendileri 
için en büyük gaile olarak Selçuklular ve bunlara i!tihak eden Türkmenleri 
görmekteydiler. Zira Selçuklular, gün geçtikçe kendilerine yeni katı
lımlarla güçlenmekte ve çoğalmaktaydılar. Horasan'daki ba§sız Türk
menlerin yanında Harezmliler de onların saflarına katılmaktan geri 
kalmıyorlardı. Nesa'ya ulapn Selçuklu reisieri Gaznelilerden askeri bir 
hizmet kar§ılığında burada kendilerine bir yurt verilmesini istediler. 
Bundan telap kapılan Gazneliler önce Selçukluların üzerine yürümek 
istedilerse de, vezirin ihtiyatlı olunması fikrini kabul ederek bir süre için 
bu İ§ten vazgeçtiler.30 Daha sonra harekete geçen Me sud, N e sa yerine 
Nisabur'a giderek burada kendi fikrini tahakkuk ettirmek ve bütün 
Türkistan'ı fetherrnek için hazırlıklara ba§ladı." 1 035'de Bey-Toğdı 
kamutasında bir orduyu Selçukluların üzerlerine gönderdiyse de Sel
çuklular kar§ıs ında hezimete uğradı. Bu zafer Selçukluların Gazneliler 
kaqısında kazandıkları ilk zaferdir.3' 

" Harizm§ah Harun ve Ali Tekin müddelesinde her iki tarafta Selçuklulann desteğine 
muhtaç olunca, bu devletlerarası münasebette, Tuğrul ve Çağrı Beyler, Yabgu ve Yınal'a 
bağlı Türkmenler birlikte davranarak bölgede Selçuklulara yeni bir rol kazandırdılar. Ha
run'un inifakına kar§ılık Sultan Mesud da, Selçuklulara dü§man olan Şah Melik'le anla§
mak zorunda kaldı. O .Turan, Selçuklular . . . , s .  s ı  vd. 

· ' Bkz. M.A.Köymen, B. Selçuklu . . . I ,  s. ı s 3  vd. 
B . 

Bkz. Z .V.Togan, a.g.e., s. ı 8 9  vd. ; I .Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s. ı 3. 
)0 

el-Beyhaki, a.g.e. , s. S22. 
�·  Sultan Mesud'un bu yöndeki tasavvurları hakkında bkz. el-Beyhaki, a.g.e., s. sı O vd. 
32 • 

el-Beyhaki, a.g.e., s. S23; Ibnu'l-Esir X, s. 473 vd; O .Turan, Selçuklular . . . , s. S3. 
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Gaznciileri mağlup eden Selçuklu lar !!,ll rura kapılıııadılar. 1 kml'll  ar
kasından barı§ yolunu aramak sureti ile askerlik kadar siyasi lıakımdaıı da 
güçlü olduklarını ispat ettiler. Sultan Mesud'a elçi göndererek özür dile
yıp, yaptıklarını ailelerini ve canlarını korumak kastıyla yaptıklarını beyan 
etıler. Bu davranı§ kaqısında Sultan Mesud, Selçuklu reisierinin her birine 
hilat, sancak ve men§ur göndererek Nesa'yı Tuğrul Bey, Dihistan'ı Çağrı 
Bey ve Perava'yı da İnanç Yabgu'ya verip, her birini Horasan'a mahsus · 
"Dikhan" unvanı ile de taltif etti. Merv valisi bu hakimiyet sembollerini 
merasim alayı ile götürerek 103S'de Selçuklu reisierine teslim etti." 

Gaznelilerin yurt verip, bir takım hakimiyet alametleri göndererek, 
Selçukluları kontrol etme çabaları onlara daha büyük imkanlar sağlamı§tır. 
Zira kendilerinin resmen tanındıklarına inanan Selçuklular bundan sonra 
daha rahat hareket edebileceklerdi . Böylece Gaznelilerle aralarında geçici 
de olsa bir güven ortamı doğmu§ oluyordu. Ayrıca onlar, güçlü bir dev
letın ordusunu yenebilecek kuvvete eri§menin sevincini de ya§amaktay
dılar. Ustelik bundan sonra yeni göç dalgalarıyla gelen Türkmenlerin 
kendile rine katılmalarıyla daha da güçleneceklerdir.H 

Selçukluların gün geçtikçe kuvvetlenmeleri ve açıkça meydan oku
yacak bir konuma gelmeleri üzerine onları Horasandan çıkarmak kastıyla 
büyük bir ordu gönderen Gazneli Sultan Mesud, böylesine büyük bir 
tehlike kaqısında ordunun idaresini kumandanianna bırakarak kendisi 
Hindistan fütuhatına giri§mi§, Delhi bölgesinin fethiyle uğra§mi§tı. 
Nisabur'da bulunan Gazneli ordusu ba§kumandanı Hacib Süba§ı ise, 
Sultan'dan aldığı kesin emir üzerine Selçuklulara kar§ı harekete geçmi§ti . 
1 038'de Serahs yakınlarında meydana gelen muharebede Çağrı Bey'in 
gayretleriyle Selçuklular büyük bir zafer kazanmı§lar ve Horasan'ı kesin 

' O .Turan, Selçuklular . . .  , s . 54; İ.Kafesoğlu, Selçuklu . . . , s. 1 6. 

34 Durumları iyice güçlenen Selçuklular, yurtlarının kendilerine dar geldiğini, bu sebepten 
Merv, Serahs ve Baverd §ehirlerinin vergilerinin askeri hizmet kar§ılığı kendilerine 
verilmesınİ istiyorlardı (Bkz. el-Beyhaki, a.g.e., s. 544). Bu diplomatik incelik Sultan 
Mesud'u kızdırmı§, Selçuklular da kendilerine duydukları güvenden dolayı; eğer Sul
tan'ın orduları üzerimize gelirse biz de çaresiz müdafaaya geçeriz, §eklinde meydan 
okumalarını açıktan yapmaya ba§lamı§lardı. Bkz. M.A.Köymen, B. Selçuklu . . . I, s. 23 1 vd; 
O.Turan, Selçuklular . . . , s. 55. 
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l ı i r  .�eki lde idareleri  altına alını§lardı. " Sonuç t a  H orasan 'da ( ;az ı ıe l i -de.vle ı i · 

sona c rm i�, Selçu kluların hakimiyeti ba§lanı ı§tı .  " 

Kazanılan zafer üzerine Tuğrul Bey, Nisabu r'da tahta oturarak 
"Su!tanu' l-Muazzam" unvanı ile kendi adına hutbe okutınu§ ve devletin 
istik blini ilan etmi§ti . 1r Bu arada Abbas! Hal!fesi ile de temasa geçildiği 
görülmektedir. Ni-tekim Çağrı Bey ve diğer Oğuz beylerinin Rey; · Heme
dan ve Cebel bölgelerine akınlar yapıp, yağmalarda bulunması üzerine 
Halife Kaim Biemrillah, Tuğrul Bey'e bir elçi göndererek, yağma ve 
akınlardan vazgeçmelerini, bunun yerine ele geçirdikleri beldelerde- imar 
faaliyetleri nde bul unmalarını istedi ( 1 038 ) .  Selçuklular, Halife'nin ·elçisi 
Ebu Bekir et-Tusi'nin kendilerine elçi - olarak gelmesinden son derece 
memnun olarak bu günü adeta bir bayram sevinci içinde kutlayarak elçiye· 
onüç kat hilat giydi rmi§lerdi.3' 

H orasan'da Selçukluların belirli · bir üstünlük kazanmaları- -üzerine 
Gazneliler meseleyi bütünüyle halletmek üzere harekete ·geçtiler. Büyük -
bir ordu hazı rlayan Sultan Mesud" Selçuklular üzerine yürürken, Tuğrul · 
ve Çağrı Beyler de kar§ı tedbirler almakta gecikmediler. N eticede 23 -

35 İbnu 'l-Esir IX, s. 4 73 vd; Harold Bowen, " İlk Selçuklu Vezirleı·ine Dair- Bazı Notlar, 
(trc. Aliye Toker), T M. XVIII, s. 1 2 7: 

36 . ., - -Ebu Muhammed ei-Kure§i, a.g. e., s. 453 b; O.Turan; Selçuklular . . . , s. 55;  I .Kafesoğlu, -
Selçuklu . . . , s. 1 7. Türk devlet yapısına göre, Selçuklu reisieri ele geçen topraklan payla§- 
mı§lardır. Devletin fiili reisi olarak Tuğrul Bey Nis-abur'a, Çağrı Bey Merv'e, - İn-anç 
Yabgu da Serahs'a sahip olmu§lardır. Bkz. el-Beyhaki, a.g.e., s. 647;-HHız· Ebru, a.g.e., s .  
335 b.  

-
, Tuğrul Bey, Nisabur'a girince, §ehrin ileri -gelenlerini ve alimlerini saygıyla kabul ederek -

adaleti tevzi için "Divi"n-ı Nlezalim"i kurmu §tur. Şehrin kadısı · ile görü§erek:- "Bız' 
yabancılarız; Tizik'lerin usullerini bilmeyiz. Bu sebeple - bizde-n - nasihatlerinizı - . 

esirgemeyiniz" ifadesi· ile devlet adamlığı yanı sıra, fetihteki g;ıyesi ve nezaketini--de göso 
termi§tir. Bkz. er-Ravendi I, s. 95; M.A.Köymen, B. Selçuklu . . . ı: s. 2 77;  Şakir Mustafa, 
Mevsuatu Düveli'l-Alemi'l-İslamf ve Ricaliha III,  Beyrut 1 993, s. 680. 

18 el-Bundari, a.g.e., s. 4: Kerimuddin· Aksaray!, Müsameratü 'l-Ahyar, (tre. M.Nuri 
Gençosman - F.N:Uzluk) ,  Ankara 1 943, s .  1 09: Abbas i Halifesinin Ebu Bekir et-Tusi'yi 
elçi olarak göndermesi Selçuklular ile Hilife arasında ilk diplomatik' temastır. ·Halife, elçı - ' 
göndermekle Horasan'ın hakimi ve bütün Turkmenlerin ba§ı olarak Tuğrul Bey'i-tanıdı
ğını gösterml§ oluyordu. 

19 Bkz. İ.Kafesoğlu, SelÇuklu . . . , s. 1 Tvd .. ; O. Turan, Selçuklular ... , s .  59 vd. 
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I k i  ka rdq, devletin temel lerin i  sağlamla§tırdık tan sonra hudutlarını 
geni§ le tme çabalarına ba§ladılar. Çağrı Bey, Belh'ten sonra Cüzdn, 
Huttalan ve Toharistan'ı zaptetti. İnanç Yabgu, Herat'a yerlqti. İbrahim 
Yınal'ın kardqi Erta§, Sistan bölgesini ele geçirdi. Selçuklular'ın can 
dü§manı Şah-Melik Ürgenç'te kupularak yenilgiye uğratıldı ve daha 
sonra yakalanarak Çağrı Bey'in hapishanesinde öldü. Harezm halkı 
toptan itaat arzederek bölge Selçukluların eyaleri haline geldi. Henüz 14-
1 5  ya§larında olan Alp Arslan, Gaznelileri bozguna uğratarak, babasıyla 
birlikte Tirmiz, Kunduz ve Kubadiyan bölgelerini zaptettİ.43 Yeni yerlerin 
zaptından sonra Rey §e h rini merkez yaparak (1 042) oraya yerlqen 
Tuğrul Bey, 1 043'de Halife ye Ebu Talib Muhammed b. Eyyub'u elçi 
göndererek:• Halife'den kendisinin tanınması ve sultan unvanının veril
mesini bekledi. Daha sonra bu beklentisine de kavu§acak ve Selçuklular 
önemli roller oynayacakları İslam aleminde yerlerini alacaklardı. 

Cend'de küçük bir grupla müddeleye ba§layan ve Dandanakan'da 
devlet olarak doğan Selçukluların İslamiyeri kabul etmeden önceki 
dinlerinin ne olduğu konusu da tartı§malıdır. Osman Turan, "Oğuzlar 
Gök-Türkler zamanında olduğu gibi X. asırda da eski Şamani (Kamlart 
dinine bağlı bulunuyorlardı. İslamiyetİn ulu hi yer- anlayı§ına yakın olarak 
"Bir Tanrı"ya, onun kadi r-i- m udak olduğuna, ahiret · hayatma -ve cennete
inanıyorlar; öteki dünyada lüzumuna inandıkları için. de kahramanlarını at 
ve silah ile gömüyorlar ve rafsilatını bildiğimiz- defin ve matem -· (yuğ) 
merasimlerine göre de cenazelerini defnediyorlardı" §eklinde görü§ünü 
belirtmektedir:" 

4) O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 64 vd. 
44 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 85: Tuğrul Bey, ilk elçisi ile Halife'den gerekli iltifatı ·görmediğine

kani olacak ki, bu ikinci elçisi ile, Halife'den hizmetlerinden dolayı kendisinin daha fazla 
yüceltilmesini istedi. Kendisinin Halife' nin- vekili olduğunu belirterek, Gazneli Mahmud 
ve Mesud'iın, ülkeleri idare eden köleler olduklannı, kendisinin ise· h ür - ins-anların 
evladından-ve "Hün'lerin kral hanedanından" olduğunu belirterek, selefieri d-erecesinde · 
saygı görmek istediğini· belirtti. ·Bkz. Abu'l-Farac I, s. 299; M.A.Köymen, Tuğrul Bey ve - · 
Zamanı, İstanbul 1 9 76, s. 35. 

45 Türkler arasında Şamanlık diye bir- din olmadığı ve -Tü-rklerin - "Gök' Tanrı Dini"nde 
olduğu son ara§tırmalarda açıkça ortaya çıkmı§tır. Bu- konuda geni§ bilgi için bkz. Hik
met Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, İstanbul 1 9 78, s. 17 vd. 

46 O.Turan, Selçuklular . . . , s. 35.  
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Selçuklu reisierinde görülen isiınierin özellıklerİ, oı ı  lar ın İ s L 'lııı ' ı  

kabulden önceki dinleri hakkında birtakım görü§lerin ileri sürülmesine 
sebep olmu§tur. Türkler, Batı Türkistan'da İslam'ı yeni yenı kabul etmeye 
ba§ladıklarında, diğer soyda§ları Uygurlar kendi dinda§ları Maniheistler 
için Çin ve Samanı devletlerini tehdit etmekten kaçınmıyor, Hazarlar da 
Müslüman ve Hıristiyanlara kaqı Yahudileri himaye ediyorlardı." Selçuk
luların da bağlı olduğu Oğuzlar Devleti'nin VIII. asrın ıkinci yarısından 
itibaren Yahudiliği kabul etmİ§ olan Hazar Türklert' ile olan ilgilerinden 
dolayı, "Selçuklular ailesinde İsrail, Mikail, Davud, Yunus ve Musa gibi 
isimler Musevi Hazar kültürünün onuncu asırda Oğuz aristokrasisi 
arasında da intipr etmeğe ba§ladığını gösterir delillerdir" §eklinde bir 
görü§ de olu§ffiU§tu.'9 

Bazı ara§tırmacılar Selçukluların önceki dinlerinin Hıristiyanlık 
olduğu kanaatindedirler. Türkistan bölgesinde Hıristiyanlığın izleri takip 
edildiğinde, dördüncü asırdan itibaren bu dinin bölgede görülmeye ba§la
dığı anla§ılır. Esasen M.332 senesinde Merv'de Hıristiyan bir piskoposa 
tesadüf edilmi§tİr. Daha sonraları Sasanilerin N astı1rileri50 koruması ve 
Islam fütuhatından sonra bölgeye Ortodoksların akını ile Hıristiyanla§ma 
faaliyetler; hızlanmı§tır. Nitekim Yakubi, İbn Havkal ve Beyrı1ni gibi 
İslam coğrafyacılarının verdiği bilgilerden Ta§kent, Herat ve Merv gibi 
Türk §ehirlerinde kiJiselerin ve Hıristiyanların olduğuna dair kayıtlara 
dikkat edilirse, Türkistan bölgesinin bu dine yabancı olmadığı ortaya 
çıkar." 

47 
O.Turan, a.g.e. , s. 355.  

a . . 
Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türklerı , Istanbul 1 993, s. 1 3 0  vd. 

49 Z.V.Togan, a.g.e., s. 1 84. 
010 Bahsedilen Nasturilik Mezhebi, Hıristiyanlar arasında meydana gelen ihtilaflardan sonra 

ortaya çıkmı§tır. Konstaminepolis patriği Nestorius 431  'de yapılan üçüncü genel 
konsilde Hz. Meryem'e "Tanrı'nın Annesi" denemeyeceğini ileri sürünce rafızilik ve 
ıtızal suçuyla itharn edildi. Patrik Nestorius'un görü§lerini benimseyenlerce "Nasturılik" 
mezhebi te§ekkül ettirildi. Bkz. Suat Yıldırım, M evcut Kaynaklara Göre Hırıstiyanlık, 
Ankara 1 988, s. 1 6 1 .  

" Barthold, özellikle Türkler arasında Hıristiyanlığın yayılmasını, Samanllerin Bizans'a 
muhalif olan Nasturileri koruması ve onlara yardım etmesi sebebiyle, bunların 
Hıristiyanlığın yayılmasına hız verdiklerini, bu meyanda da Türkler arasında Hıristiyan
lığı yaydıklarını zikreder (Bkz. W.Bartholt, "Orta Asya'da Moğol Fütühatına Kadar Hı
ristiyanlık", T.M. I, s. 64 vd) . Barthold'un açtığı bu yoldan F .  Köprülü'nün de yürüye-
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Türkler arasında İ slamiyet'in hızla yayılma döneminde bile, bu dinin 
izleri devam etmekte olup, Türkistan'ın Kuzey Doğu kısımlarındaki 
göçebe Oğuzlar arasında yayılmaktaydı. Ayrıca İ ranlılara ve Türklere has 
bir din §eklini alan Nastfırilik Moğol hakimiyeti döneminde iyice yayılıp 
kuvvetlenmi§ti. Çu Nehri havaEsindeki Türkler arasında Timur devrinde 
kadar devam eden bu Hıristiyanlık, Selçuklular dönemindeki § iddetli 
İ slimla§ma cereyanına rağmen varlığını muhafaza edebilmı§ti. " 

Selçuk'un atasının adının Mikiii olmasından hareketle Barthold, 
"Hıristiyanlık Selçukluları meydana çıkaran "Guz"lar arasında taammum 
etmi§ti. Çünkü Müslümanlar asla Mikiii ismini tanımazlar" demektedır.� ' 
Onun gibi ara§tırmacıların bu kanaate ula§malarını sağlayan delıllerı de 
Kazvini'nin eserinde görülmektedir. Zira bu eserde Oğuzlar açıkça 
"Hıristiyan" olarak gösterilmektedir.'• Aynı müellif, Sultan Sancar 
zamanında Oğuzların Nisabur'u alması ve kıtallerini anlatırken de, "Onlar 
Nisabur halkını en çirkin §ekilde katlettiler, çünkü onlar Hıristiyan 
kifirleridirler" §eklinde bilgi vermektedir." Yine Kazvini, "Keymik" 

rek, Türkler arasında Hıristiyanlığın yayılmasını NastGrilik Mezhebi "ne bağladığı görül
mektedir. Köprülü: Bizans tarafından takibata uğratılan bu mezhep salikierine Sisaniler 
sahip çıkarak topraklarını bunlara açtılar. Kendi memleketindeki Hıristiyanların Bizans'a 
dü§man bir cemaat halini almasını siyasi yönden faydalı gören Sisaniler bunlara genı§ 
imkanlar tanıdılar. Böylece Asya'da yayılmaya ba§layan bir NastGri Hıristiyanlığı ba§
ladı. Maveraünnehr, Ka§gar, Moğolistan, Çin ve Hindistan'a kadar yayılan bu dini kabul 
edenlerden bir toplulukta Oğuzlardı, demektedir. Bkz.Fuat Köprülü, Türkiye Tarıhi, 
İstanbul 19 23, s. 1 34 vd. 

5 2  Köprülü, bu kanaatini değİ§tİrmeden devam enirmİ§tİr. Bir ba§ka eserinde: "Selçuklula
rın İslamiyet'i kabul etmezden evvel hangı dine mutekid oldukları meselesi ancak farazi 
bir surette hallolunabilir. Türk boylan arasında §amanlığın yanında hıristiyanlığın bir 
§eklinin de mevkii olduğuna daır muhtelif karineler mevcuttur. İsrail (ki ,  Selçuk'un 
oğullarından birinin adıydı), Mikail, Yunus, Musa gibi garip İncili-hıristiyan isimlerinin 
o zamanlar hıristiyan Kafkas kavimleriyle olan kom§uluk ile izah edilebileceği zannedıl
mİ§se de, Danile Chwolson ve Wilhelm Radloff taraflanndan meydana çıkarılan Nasturi 
mezar kirabeleri Semi Reçiye dedikleri Yedi Su eyaletindeki Türk boyları arasında 
hıristiyanlığın kuvvetle mümqir bulunduğunu vazihen ispat etmektedir" §eklinde, 
Banhold'un fikirlerini savunmaya devam etmİ§tİr. Bkz. Frabz Babinger-Fuad Köprülü, 
Anadolu 'da İslamıyet, (tre. Ragıp Hulusİ-Mehmet Kanar) , İstanbul 1 996, s. 1 5. 

�ı h Id Bart o , a.g.m. ,  s. 78. 
54 Kazvini, "Oğuzlar, Türklerden büyük bir grup olup, Hıristiyandırlar. Onlar Sancar b. 

55 

Melik§ah zamanına kadar Selçuklu Sultaniarına bağlı idiler" demektedir. Bkz. el-Kazvini, 
a.g.e., s. 587. 
el-Kazvini, a.g.e., s. 473. 
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(Kimek) Türklerinin· -ya§adığı bölgede, "Menkur" isimli bir · da� huluıı
duğunu ve · Ebu ·Reyhaiı el-Haverizml, el-Beyrfıni'ye dayanarak, üzerinde 
se cd e eder §ekilde ·bir ·insanın ·diz ve· parmak izleri belli olan bir kayanın 
olduğunu, ayrıca · bir · çocuğun ayak ve bir · merkebin tırnak izleri bulun
duğunu, Oğuz Türkl-erinin--bunu - görünce- secde ettiklerini, zira onların 
Hıris tiyan olduklarınr nakleder.56. 

-Bu bilgilerden hareketle ·ara§tırmacılar, 
Oğuzların bir dönem Hıristiyan oldu-ğu kanaatine ula§mı§lardır. 

Z. V. Togan, Oğuzların Hıristiyanlığı . meselesini tetkik ederek, 
Kazvini'nin·eserinin değİ§İk yazma: nüshalarını gözden geçirmİ§tİr. Yazma 
nüshaların hiçbirinde bu ifade-nin. ·olmadığına İ§aret eden Togan, Kaz- -
vini'nin- matbu §eklinde ·görülen bu bilginin, esere sonradan ve yanlı§lıkla 
girdığini, bu yanlı§lığı fa"rk ·edemeyen Barthold ve Köprülü nun de bu 
§ekilde bir tez geli§ tirdiklerini açıklamaktadır.57 .Ayrıca o, Kazvini'den iki · · 
asır önce·ya§ayan Ka§garlı Mahmud'u·n, Oğuzları tamamen Müslüman bir. 
kavim olarak tavsif ettiğini; Me-sudi' nin· Sırderya - havalİsinde ya§ayan 
Oğuzların dinlerinden · bahsederken, · Hıristiyanlıkları hakkında ·asla bir. · 

§ey söylemediğini; ayrıca Yedisu havalİsinde bir tane bile. Hıristiyan 
mezar ta§ı bulunmadığını zikrederek; özellikle de · İbn Fazlan Seyahat'- 
namesi bulunduktan sonra ortaya çıkan bilgilerden, Oğuzların Hıristiyan- · 
lıkla hiç bir ilgilerinin olmadığının açıkça ortaya çıktığını söylemektedir.'' . -

Kazvini'deki bilgilerin;· eserin yazma nüshalarında ·bulunmaması ve 
Yedısu· bölgesinde Hı-ristiyan -- mezar · ta§larının tespit · edilernemesi 
Barthold ve· onun - izinden yürüyenierin tezlerini geçersiz kıl mı§ tır. Yine 
Z.V. Togan, Sultan-Sancar zamanında Şerefuzzaman Mervezi'nin ·yazdığı · 
eserde: Kıtaların memleketine yakın bir yerde, Oğuzların yahut Türklerin 
"Kun" isminde bir ··zümresinin ya§adığı ve · Kıta hükümdanndan eziye-t 
gören bu insanların Nestori· Hırıstiyan mezhebine mensup olduklarına 
dair bilgilerin nakledildiğini belirterek, bu bilgileri tahlil edip yanlı§ oldu
ğunu açıklamaktadır." Togan'ın görü§lerine· katılarak Türkler arasında 

� el�Kazvini, a.g.e., s. 588. 
57 . • . 

Z.V.Togan, ."Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Aid", T.M. II, s. 64. 
11Z.V.Togan, a.g.m., s. 66 vd. 
59 . 

Z.V.Togan, a.g.e., s. 1 44 vd. 



l l ı ristiyanlığın yayılına imkanı bulamadığı kabul edilse bile, gelı§mclcrc 
bakıldığında İslam'ın dı§ındaki diğer diniere mensup Türklerin çok az da 
olsa XIII. asırda bile mevcut olduğu görülmektedir.60 

Selçuklular Müslüman olduktan sonra Sünni görÜ§Ü benimseyerek, 
bunun Hanefi yorumuna tabi oldular. Hanefiliği benimsemelerinde hiç 
§Üphesiz ki, Hanefi Mezhebi'nin dini yorumlamadaki metodunun yanı 
sıra, belki de onun kadar etkili olan, kom§U Müslüman devletlerin 
mezhep durumları ve İslam'ı öğretenierin tebliğ ettikleri İslam anlayı§ı 
belirleyici olmu§tur. Selçukluları kendinden önceki Deylemi asıllı 
Büveyhilerden ayıran en büyük fark da budur. Büveyhiler, İslam'ı kendi 
beldelerınden hicretten önce ve Zeydi imamlar eliyle öğrendikleri için Şii
Zeyd! Mezhebi 'ni benimsemi§lerdi. Selçuklular ise İslam beldelerıne 
hicretten sonra Müslüman olmu§lar ve İslam'ı Sünnilerden öğrendikleri 
için Sünniliği kabul etmi§lerdir.61 

60 Selçukluların önceleri Yahudi veya Hıristiyan olduklarını ileri sürüp Mikail, I sraıl, Musa, 
Yunus gibi isimleri bu dinlerle inibadandıranlar yanılmaktadırlar. Zira bütün semavi 
dinlerin men§eİ bir olduğu ve temelde aynı ilkelerle geldikleri için, bu dinlerin ortak kut
salları olan peygamberler ve meleklerin isimlerinin bu dinlerden birine mal edilmesi yan
lı§ olur. Bu §ekilde bir mantık yürütüldüğünde, pekala birisi de, bu isimleri İslam'la 
inibadandırarak, Oğuzların X.asırda Müslüman olmalarından önceki bir zamanda, 
bölgedeki diğer Türk topluluklarından birinin veya Oğuzların atalarının Müslüman ola
rak ya§adıklarını, sonra bu dinden inidar ettiklerini, bu sebepten de bahsedilen isimlerle 
ünsiyederinin olduğunu ileri süre bilir. Çünkü İslam'ın Türkler tarafından tanınması VII. 
asır ortalarından ıtİbarendir ki, bu da temeli olmayan bir nazarıye olmaktan öteye 
gidemez. Bütün bu söylenenlere bakıldığında; Oğuzların Şamani, Yahudi veya Hırıstı
yan olduğunu kabul edenlerin bulunduğunu, herkesin de kendine göre deliller ileri sür
düğünü görürürüz. O halde hangi görü§Ü kabul etmek gerek? Oğuzlar arasında değı§ık 
dinlerin olduğuna dair delillerin olmasına rağmen, Oğuzların önceki dinleri hakkında 
söylenebilecek belkide en uygun söz; bizzat aniann arasına giderek Oğuzları görmü§ 
olan İbn Fazlan'ın söyledikleridir. "İçlerinden bıri zulme uğrar veya sevmediği bıqey 
görürse ba§ını semaya kaldırıp "Bır Tanrı ! "  der. Bu Türkçede "Bir Allah" demektır. Zıra, 
Türkçe'de "bir" vahid ve "Tengri" ise Allah demektir." (Bkz. İbn Fazlan, a.g.e., s. 35) .  
Bu da, Türklerin genel manada dinleri olan ve Tanrı'nın gök yüzünde olduğuna inan
dıkları "Gök Tanrı Dini" olarak özetlenebilir. 

61 
d f 

. 
H.Mahmu -A. C§-Şcri , a.g.e., s. 542 vd: "Türkler Islamiyetİn birçok unsurlarını doğru-
dan doğruya Araplardan değil, İranlılardan almı§lardır. İslam medeniyeri Türklere, I ran 
kültürünün merkezi olan Horasan yolu ile Maveriünnehr'den geçerek geliyordu; 
Maveriünnehr'in birçok büyük merkezleri bile manen "Türk" olmaktan ziyade "Irani" 
idi". Bkz. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, s. 2 1 .  
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ortaya çıktıklarında, Samanller Devleti Türkler arasında Sünni Mc:zlıdı i ı ı i  

yaymaktaydı. · Samani fakibierinin Hariefl cilmaları yanı sıra, tüccar ve 
sfıfilerin propagandaları da Türkler arasında Hanefi Mezhebı'nin 
yayılmasına sebep olmu§tur. Ayrıca büyük itikadl mezheplerden biri olan 
Miturldiliğin kurucusu İmam Maturlcil de (öl.944) soy itibariyle- Türk ve 
mezhepte Hanefi -olduğu için, Türkler· Hanefi Mezhebi'ni benimsemi§-' 
lerdır: Onlar sadece bu mezhebe girmekle kalmamı§, Haneflliğin. taassup 
derecesinde savunucuları da olmu§lardır.62 Mezheplerini yaymak için 
medreseler açmı§, - faklhler yeti§tirmi§lerdir. Fakat· asla kendi mezhep-· -
lerine öncelik tanımak gibi. bir  davranı§ sergilememi§ler, diğer .Sünni 
mezheplere de en az kendilerininki kadar önem vermi§lerdir.61 

Selçukluların Sünnlliği, ·onların Sünni İslam · dünyasının lideri · ve 
hamisi ·olması neticesini de · beraberinde getirmi§tir. Büveyhller mezhep · 

yönüyle Şit ol-dukları için İslam alemine girdiklerinde tam bir destek 
bulamadılar. · Bu -yüzden güçleri s ınırlı kaldı ve gerektiği §ekilde İslam'ın 
dü§manlarıyla mücadele edemediler ki, bu da onların tam manası ile İslam 
aleminin saygısını kazanamamalarma yol açtı. Selçuklular ise, ·sünni olma
ları hasebiyle Sünni dünyanın manevi lideri olan Bağdad Hallfesi ile tam 
bır uyum içine girdiler. Kendilerine içte Ehl-i sünnet dı§ı fikirleri, dı§ta ise 
Hiristiyan alemini hedef seçen Selçuklular, bu ·gayelerine ula§mak için çok 
yoğun ·çaba sarf etmi§, cihat ruhunu canlı t-utup, deği§ik bölgelerde askeri 
faal iyetlerde bulunarak İslam'ın yücelmes ini . sağlamı§lardır. İslam- Türkler 
ile -yükselmi§. ve dünya tarihindeki önemli yerine oturmu§tUr.64 

Selçuklulardan önceki devletlere bakıldığında; Erneviierin Sünnlliği · 
kuru · bir  sözden, Abbasllerinki ise çok kere siyasi bir · gayeden ibaretti. 
Türkler Sünnlliği tam manası ile benimsemi§lerdir. Ne sureta Sünni 
gözükmü§ler, ne de İslam dı§ı mezheplere meyletmi§lerdir.65 Ülkenin her 
tarafı emniyet ve sükuna kavu§mU§, bir grup diğerine, bir millet. ba§kasına 

"ıAbdu lmec'id Ebu'l-Fıiru h· Bedevl, et-Tarihu's-Sıjasi ve'l-Fıkri, Ci d de 1403/1 983, s. 9. vd. 

" c.Cahen, a.g.e. , s. 59 . 

. Mahmud-A- e§-Şcrlf, a.g.e., s. 537 vd. 

'· 1\h.med Hilmi, Tarihi İslam· I, İstanbul 1326, ·s. 544. 
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ü s t ü n  t u tulmanıı�, İnsanlara gerekli değer ve önem ·verilıı ı İ§ t ır.''" Halı
sedilt-n bütün bu durumlar Selçukluların adil ve · müsamahakar idaresi 
sayes inde meydana gelmi§tir. 

Türk tarihiniri önemli · evrelerinden -biri· olan - -Selçuklular dönemı 
gerek meydana getirilen siyasi olu§umla, ·gerekse bu dönemde §ekilhinen 
dini anlayı§la sonraki deviriere büyük oranda tesir etmi§tir. Öyle kı, 
Selçuklulardan sonra kurulin Türk devletleri bu· anlayı§ın mirasçısı olarak 
tarih sahnesinde yer alacaklardır. Onun için: Selçuklular dönemi· Türk dıni 
ve İslam tarihi açısından buyük önemi · haizdir-. Zira onlar sadece Jslam'ı 
kabul etmekle kalmamı§lar, bunun Sünni yorumunu da benimseyerek 
bütünüyle savunucusu olmu§lardır. Neticede · İslam · aleminde Sünni'-Şıi 
çeki§mesii1de Sünniliğin geli§mesi için de · imkanlar hazırlamı§lardır. 
Ancak İslam aleminde bazen taassup, bazen de mezheplerdeki ınetodoloji 
farklılığı · sebebiyle olupn fi kir ayrılıklarından doğan sürtü§me ve çatı§
malara da gerektiğinde müdahale- edip:, kurdukları düzenin bozulmasına 
da asla· müsaade etmemi§lerdir. 

Sü nnilik açısından göz önünde bulu-ndurulması gereken · hususlardan 
birisi de Selçuklular döneminde- tqekkül ' eden tasavvuf anlayı§ıdır. 
İslam'ın batıni yorumu, değİ§İk - çevrelerce· çqit!i anlayı§lara yol açmanın 
yanında, bazen İslam dı§ı dü§üncelerin toplumda yayılmasına;· bazen de 
medrese-tekke ç�tı§ması diyebileceğimiz sürt Ü§meler ya§anmasına sebep 
olmu§tur. Selçuklular, Sünni tasavvuf ·anlayı§ının geiİ§mesine ·- hi zmet· 
ederek yanlı§ kanaatierin olu§ masını engelledikleri gibi, · fakih -mutasavvıf 
barı§ını da sağlayarak b'u yöndeki çeki§meyi de· sona--erdirmi§lerdir. Bütün 
bunlar yani, Selçukluların Sünni· ·  İslam - -alemiyle- olan · münasebetleri 
çalı§manın ilk bölümünü olu§turmu§ ve · konular ·özellikle- ana· kaynaklar 
ı§ığında değerlendirilmeye çalı§ılmı§tır. 

Selçukluların Şii siyaseti bu ara§tırmanın ikinci bölü münü olu§-tur
maktadır. Dah-a Hz. Ali döneminde ortaya ·çı�an· siyasi temelli b ir-takım 
ayrılıkLir zamanla dü§ünce farklıl ıklarıyla · da beslenerek -bir· çatı§ ma 
ortamı doğuracaktır. İ§te Selç-uklular, Onadoğu�ya· hakim olmadan önce 
bölgede böyle bir çatı§ma bütün §idd-etiyle etkinliği-ni sürdürmekteydi. 

� . . . 
Muhammed ez-Zuhayli, el-Imamu 'l-Cüveynf, Dıme§k 1 4 1 2/ 1 992, s·. 26 vd. · 
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Selçuklular, Sünniliğin temsilcisi olarak ortaya çıkarken bu dü§üııccyi yok 
etmek ve Sünnilik aleyhine yayılmak isteyen Fatımiier i le mücadeleleri dl' 
kaçınılmazdı. Fatımiler, bir yandan yeti§tirdikleri daller vasıtasıyla Süııı ıi 
İslam alemi üzerinde propaganda faaliyetlerine hız verirken, diğer yandan 
da Sünniliğe ve Selçuklulara kaqı isyan hareketlerini destekleme gayretine 
girmi§lerdi. Bununla da yetinmeyerek Şii kökenli Hasan Sabbah hare
ketini destekleyerek, kendilerinin dıprdan yaptıkları fiili müdahaleyi 
Selçuklu ülkesinin içerisine ta§ıdılar. Bütün bu geli§melerin ele alındığı 
bahse konu bölümde Selçukluların Şii ve Şii kökenli diğer gruplara kar§ı 
aldıkları her türlü tedbir siyasi, askeri ve fikri boyutlarıyla ortaya 
konulmaya çalı§ılmı§tır. Böylece bu Türk devletinin Sünni İslam aleminin 
geli§mesinde üstlendiği rol yanında onun muhafazası ve her yönden 
geli§mesindeki baprı payı da gösterilmek istenmi§tir. 

Selçuklular, bir yandan "Cihan hakimiyeti" fikri, öte yandan da İslam 
adına cihat yapmak ve onu dı§ tehlikelere kaqı korumak endi§esinden 
dolayı Hıristiyan alemi ile de mücadele etmek gereğini duymu§, dolayı
sıyla Ermeni, Gürcü ve Bizanslılarla büyük ölçüde çatı§maya dayanan bir 
ili§ki içerisinde olmu§lardır. Böylece yüzyıllardır birbirleriyle nüfuz 
çeki§mesi içinde olan İslam ve  Hıristiyan alemleri arasındaki mücadeleyi 
Malazgirt zaferiyle birlikte İslam adına Türkler kazanacaklardır. Onun 
için gerek Anadolu'ya yapılan akınlarda buralarda ya§ayanlara, gerekse 
hakimiyetleri altındaki deği§ik dinlerin mensupianna kar§ı da çe§itli 
uygulamalar içine olmu§lardır. Bahsedilen bu hususlar çalı§manın üçüncü 
bölümünü tqkil etmi§tir. Dolayısıyla bu bölümde Türk'ün engin ho§
görüsü ve heqeye rağmen kendi dı§ındaki gruplara kaqı günümüzde bile 
görülmeyen insani muamelesini farketmek mümkündür. 

Selçuklular dönemindeki hilafet ve saltanat kurumlarının durumları 
ve kaqılıklı ili§kileri dördüncü bölümde incelenmeye çalı§ılacaktır. 
Saltanat sistemine bağlı Türkler, İslam aleminin liderliğini ele aldıktan 
sonra, §imdiye kadar bilmedikleri yeni bir güç merkeziyle kar§ıla§tılar ki, 
bu hilafet kurumu ve onun temsilcisi halife idi. İslami geleneğe dayanan 
halifelik ile, Türklerin "Kut alma" geleneğinden kaynaklanan saltanat 
kurumları arasında me§ruiyet ve yetki payla§ımı konusunda birtakım 



meselder ortaya çıkması tabii idi. Selçuklular dönemde siyaset, dı§. 
politika, eğitim ve diğer kurumları birbirinden kesin çizgilerle ayırmak 
imkanı bulunmamaktadır. Zira bütün müesseseler birbirleriyle organik 
bağ içindeydiler. Hükümdarlık veya halifelik gibi kurumların siyasi 
yönlerinin yanı sıra dini, hatta mezhebi yönleri de mevcuttur. Bir 
hükümdar iç ve dı§ politikasını belirlerken, siyasi zamrederin yanında dini 
hatta, mezhebi gerçekleri de göz önünde tutmak mecburiyetindedir. 
Selçuklular, gücü ellerinde bulundurmanın rahatlığıyla saltanatlarını 
peki§tirirken, bir noktada teamüller gereği me§ruiyetlerini tasdik ettirmek 
ihtiyacında oldukları halifeye de hürmetkar davranacaklardır. Bı.inun 
örneklerinin en geni§ §ekliyle verildiği bu bölümde halifelerin de güçlerini 
gösterme çabaları ve bu arada ortaya çıkan geli§meler kaqısında dön-emin 
siyaset bilimcilerinin ileri sürdükleri görü§ler verilerek aradaki farklılıklar 
i§lenmi§tir. 

Konuyla ilgili siyasi, dini, tasavvufi ve coğrafi · eserler yanında; 
mezhepler ve §ehir tarihleri, Ermeni ve Süryani kaynakları da taranarak 
elde edilen bilgiler objektif bir §ekilde değerlendirmeye tabi tutulup, 
ula§ılan sonuçlar açık ve anla§ılabilir bir §ekilde okuyucuya sunulmu§tur. 
Bu ara§tırmada yapılan tespitler bir konu bütünlüğü · halinde değerlen
dirilerek sonuç bölümünde ortaya konmaya çalı§ılmı§, ayrıca kaynaklar da 
usulüne uygun bir §ekilde bibliyografyada gösterilmi§tir. 

Ara§tırılan saha ile ilgili kaynakların çokluğu ve bunların geni§ bir 
yelpazede dağılmı§ olması, ara§tırmanın zorluğu kadar, fazla bilgi ve 
belgeyi de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden çalı§manın alanını 
sınırlama ihtiyacı hissedilerek, Sultan Melik§ah'm vefatma kadar olan 
devre "Selçukluların Dini Siyaseti (1 040.:1 092)" ba§lığı altında içlenmeye 
çalı§ılmı§tır. Selçukluların dini siyasetiyle alakalı derli toplu bir çalı§ma 
olmadığı dü§ünülürse, bu çalı§mada ilk defa ortaya konulan bilgiler ve 
değerlendirmelerle kaqıla§ılması tabiidir. O yüzden ·kitabımızda· geli§- 
melerin tarihi temelleri ve cereyan seyri gösterilerek bu bilgiler ı§ığında, 
günümüzde de bunların devamı mahiyetinde olan hareketlerin anla§ılma
sında, yanlı§ anlama ve yorumlara meydan vermeden, sağlıklı dü§.ü nmeye 
vesile olması amaçlanmı§tır. Ayrıca uzantıları günümüzde de devam eden 
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pekçok mesele hususunda tarihimizden örnek alabileceğimiz yerli 
referanslarımızin olduğu da gösterilmek istenmi§tir. Bu inceleme ile 
Selçukluların dini sahadaki bütün meselelerinin açıklığa kavu§turulduğu 
sonucuna ula§ılamaz. Daha zengin kaynaklar ve geni§ zamanda yapılacak 
ara§tırmalarla konunun mükemmele giden yolda önemli merhaleler 
katedeceğine inanılmaktadır. 



B i r i n c i  B ö l ü m  

S E L Ç U K L U L A R l N  S ü N N I  S i Y A S E T i  

Selçuklular, Sünni Samanoğulları Devleti'nin hakimiyeti altındaki 
Maveriünnehr'de ortaya çıktılar. Türkler arasında Sünni İ slam'ın yayılma
sına vesile olan Samanoğulları Devleti'nin ordusunu ve halkının büyük bir 
kısmını Türkler te§kil etmekte idi . '  Bunlar, Hilafet ordusundaki soyda§
ları gibi Sünniliği müdafaa etmekteydiler. Nitekim Samani emiri İsmaili 
Mezhebine meyledince Türk komutanlar onu tahtından indirmekte tered
düt etmemi§lerdir.' 

Türklerin Sünniliği kabulleni§leri hem kendileri, hem de İslam dün
yası açısından çok önemli bir olaydır. Zira Türklerin Ortadoğu'ya intikal 
ettikleri dönemde İslam alemi bölünmü§ bir vaziyette Sünni ve Şii mer
kezli iki ba§kent tarafından idare edilmekteydi. Sünni Türklerin Orta
doğu'ya gelmesi, Şii propagandası ve saldırıları ile yok olma tehlikesiyle 
kar§ılapn Sünni alemin adeta bir kurtulu§ vesilesi olmu§tUr. Öyle ki 
Sünnilik, bu yeni ve zinde kuvvetle birlikte, kendisini yok etmeye çalıpn 
Şii dü§üncesine kar§ı siyasi, ilmi ve askeri alanda üstünlük elde edecektir. 

A- SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE MEZHEPLER 

İslami ilimierin te§ekkül ve ekolle§me dönemi, İslam'ın ortaya çıkı
§ından hayli zaman sonra olmu§tur. Bunun dini, sosyal ve kültürel sebep
leri mevcuttur. Hz. Peygamber hayatta iken Kur'an ayetlerinin indirili§i 
tamamlanmadığı için, kendisinden Kur'an'ın dı§ında bir §ey yazılmasını 
yasaklamı§tı. Bu yasak Hz. Peygamber'den sonra da sürdürülmü§tÜr. 
Nitekim Hulefai Ra§idin döneminde Kur'an'ın cem edilmesi, sonra da 

' Abdulmecid Ebu'l-Futfıh Bedevi, et-Tarihu's-Siyasi ve'l-Fikri, Cidde 1 403/ 1983 ,  s. 9. 
2 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mejkuresi Tarihi I, Ankara 1 978, s. ?23. 
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çoğaltılması ile bu endi§e hertaraf edilmi� tir. ' Em eviler düneminde ise 
Islam'ın ikinci kaynağı olan hadislerin tedvini ba§lamı§tır. İslam'ın iki 
temel kaynağı olan Kur'an ve hadislerin muhafaza altına alınmasıyla bir
likte Abbasiler döneminde diğer İslami ilimler, bu arada fıkhi ve itikadi 
mezhepler de geli§ıni§ ve esasları belirlenmeye ba§lamı§tır. Hiç §Ü phesiz 
bunda Erneviierin olumsuz tesirlerini silmek ve ulemaya dayanarak oto
ritelerini sağlamla§tırmak isteyen Abbasilerin takip ettikleri politikaların 
payı büyüktür. 

Abbasiler döneminde okulla§an ve yayılma imkanı bulan büyük Sün
ni mezheplerden biri olan Şafiilik, kurucusunun yapdığı bölge ve hadis 
kaynağına yakın olması bakımından özellikle Mekke, Medine ve Mısır 
civarında geni§ oranda yayılmı§tır.' Bir ba§ka büyük mezhep olan Maliki 
Mezhebi ise daha çok İslam aleminin batı kesimlerinde Mağrib ve En
dülüs'te yayılmı§, Irak bölgesinde fazla taraftar bulamamı§tı.' Hanefilik de 
Abbasilerin hakim olduğu bütün ülkelerde yayılmı§ ve mezhebin otoritesi 
devletin otoritesiyle orantılı olmu§tur. Irak ve Maveriünnehr bu mez
hebin en fazla müntesibinin bulunduğu coğrafya haline gelmi§tir.6 Han
beli Mezhebi, çe§itli sebeplerden dolayı Bağdad ve çevresi dı§ında fazla 
yayılma imkanı bulamamı§, mensupları azınlık durumunda kalmı§tır.' 

Fıkhi mezheplerin yanında, onlarla birlikte yayılan, bazı durumlarda 
ise fıkhi mezheplerle aynile§en i rikadı mezhepler ise büyük oranda E§'ari 
ve Maturidi mezhepleridir. Ehl-i sünnetin bu iki büyük mezhebinden 
E§'arilik, Mu tezilenin X. ve XI. asırlarda zayıflamasından sonra Ehl-i sün
netin görü§lerini açıklayan ve insanlar tarafından benimsenen bir mezhep 
oldu. '  E§'arilik daha çok Şafiiler ve Malikilerce kabul edilerek• bu 
mezheplerin yayıldığı sahalarda varlık gösterdi. Bu §ekliyle Mısır, Hicaz 

ı . 
Suphi es-Salih, Kur'an Ilim/eri, (tre. M.Said Şim§ek), Konya, s. 55 vd. 

' Muhammed Ebu Zehra, Tarihu'l-Mezahibi'l-İslamiyye II, Kahire 1 989, s. 481  vd; Ahmed 
Emin, Zuhru 'l-lslam II, Beyrut, s .  4; A. Bedevi, a.g.e., s. 222. 

� A. Emin, a.g.e., II, s. 4; Şevki Dayf, Tarihu'l-Edebi'l-Arabi V, Kahire 1 990, s. 3 1 2. 
6 M. Ebu Zehra, a.g.e., II, s. 386 vd; A. Bedevi, a.g.e. ,  s. 222 vd. 
1 • M.Ebu Zehra, a.g.e., II, s. 542 vd. 
8 M. Ebu Zehra a.g.e., II, s. 1 68 vd. 
9 C. Broekelmann, Tarihu 'l-Edebi'l-Arab IV, (tre. A. en-Naedr), Kahire 199 1 ,  s. 38 vd. 
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ve ı rak ı ·:� ' ariliğin geıı i §  §ekilde hakim olduğu saha olurken, Horasan 
bülges i ı ıde de E§ 'arl:liği yücelten büyük alimler varlık göstermi§lerdir. 

Imam E§'ad'nin çağda§ı ve onun gibi Ehl-i sünnetin büyük itikat 
imamlarından olan İmam Maturl:di ve adıyla anılan Maturidilik de daha 
çok Türkistan, İran ve Irak coğrafyasında taraftar bulmu§tUr. 10 Bu §ekilde 
yayılmı§ bulunan fıkhi ve itikadi mezhepler geli§melerini devam ettirerek 
Selçuklular dönemine kadar gelmi§lerdir. Selçukluların Sünni İslam dün
yasının lideri olmaları, bu yöndeki mezhepler açısından büyük avantajlar 
sağlamı§, onların hem fikri yönden güçlenmelerine, hem de yeni sahalara 
yayıimalarına imkan hazırlamı§tır. Böylelikle, Ehl-i sünnetin güçlenip 
üstünlük sağlaması Selçuklular sayesinde mümkün olmu§tur. 

1 - H a n e f i l i k  

Kfıfe'de dünyaya gelen ve kendi adıyla anılan Hanefi Mezhebi'nin 
görü§lerini Kitap ve Sünnet doğrultusunda açıklayan Ehl-i sünnetin bü
yük imaını Ebu Hanife (öl.767), fıkıh sahasında İslam'ın çok büyük 
simalarından birisidir. Otuz senelik tedris hayatında 4 000 talebe yeti§
tirmi§ ve bunlardan 560'ı fıkıhta §Öhret sahibi olmu§tur ."  Abbasilerin 
iktidara gelmesiyle birlikte, İmparatorluğun hudutları içinde ya§ayan ge
ni§ halk kitleleri hızla İslam'a girmeye ba§lamı§lardır. 1 - İslamla§ma ola
yında Abbas! Devleti'nin himayeci politikalarının etkisi kadar, 1 3 hakim 
mezhep konumunda olan Hanefiliğin en geni§ ve müsamahakar mezheb 
olmasının da rolü büyüktür ."  

Abbasiler tarafından kabul gören ve desteklenen Hanefilik, özellikle 
de Ebu Hanife'nin talebelerinden Ebu Yusuf'un Harun Re§id (766-808) 
tarafından Bağdad Kadılkudatlığına (Ba§ kadılığa) getirilmesiyle beraber 
hızla yayılmı§tır. Bu dönemde atanan bütün kadılar Ebu Yusuf'un emriyle 

10 Ömer Ferruh, Tarihu 'l-Fikri'l-Arabi ila Eyyami İbn i Haldun, Beyrut 1 983, s. 337; 
Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 41 vd. 

" Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Ankara, s. 89 vd. 
12 

Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel Islam Tarihi II, (tre. Salih Tuğ), İstanbul 1980, s.552. 
ı ı  Fazlur Rahman, İslam, (tre. M.Dağ-M.Aydın) ,İstanbul 1 98 1 ,  s.1 02. 
14 . 

Von Kramer'in ifadesi i le  Hanefi Mezhebi: Bir dini-hukuki sistemin "Islam'ın ula§abile-
eeği en tepe nokta" olması bakımından, en fazla yayılan ve kabul gören mezhep olmu�
tur. Bkz. P. Hitti, a.g.e., II, s. 6 10. 
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l-Lınefi Mezhebi'nden seçilmi§lerdir." Bu mezhcbiıı Abbasl in k.ı ı ı ı ı d . ı k i  
itibarı o kadar yüksek olmu§tur ki, Memun (8 I 3-833 ) 'un veziri Fad l b .  
Sehl'e Ebu Hanife'den ho§lanmayan bir fakih müracaatta bulunarak Ha
nefi sisteminin kaldırılmasını istemi§ti. Vezir, alimlerden bir grup 
toplayarak bu konuda onların görü§lerini almak istedi. Ama onlar, bunun 
imkansız olduğunu, zira bütün ülkenin Hanefi Mezhebi'ni benimsernes i 
yüzünden halkın idareye kaqı ayaklanabileceğini söylemi§lerdir. 'o 

Türklerin Sünni İslam'ı benimsemelerinde en büyük etken, Samani
lerin Maveraünnehr bölgesine hakim olmaları ve İslam'ın onlar vasıtasıyla 
Türklere ula§masıdır. Samanoğulları'nın Sünni olmaları ve giderek artan 
bir §ekilde Türk gücüne ihtiyaç hissetmeleri sonucunda geli§en 
münasebetler, tüccarlar ve uç bölgelerdeki medreselerden yeti§en muta
savvıf dervi§ler, Türklerin İslamla§masında, özellikle de Sünni itikadı be
nimsemesinde büyük rol oynamı§lardır. " Hanefilik, Abbasilerden itibaren 
Irak ve doğusundakı ülkelerde halkın ve hükümetin mezhebi olması hase
bıyle en yaygın mezhep olma durumunu muhafaza etmi§tir. " Selçuklular, 
İslam'ın hamisi olmakla kalmamı§, 19 İran ve Irak coğrafyasına hakim 
olduktan sonra, bu bölgenin eski hakimi Deylemilerin Şiiliği 
kabullenmesinin aksine Sünniliği ve onun Hanefi yorumunu benimseye
rek, bu uğurcia kafir soyda§larıyla savapcak kadar samimi davranmı§lar
dır.-" 

15  M. Ebu Zehra, Ebu Hanife, (tre. O. Keskioğlu), Ankara, s. 50\vd; Halil Cin-Ahmet 
Akgündüz, Türk-islam Hukuk Tarihi I, İstanbul 1 990, s . 1 1 7; Abdulbakıy Göl pınarlı, 
Tarih Boyunca Islam Mezhepleri ve Şfflik, İstanbul 1979, s. 207; Sava Pa§a, is/dm Hukuku 
Hazariyatı Hakkında Bir Etüd I, (n§r. Baha Arıkan), Ankara 1 955, s. 96; Salim Öğüt, 
"Ebu Yusuf", D.i.A. X, s. 261 ; H.Dursun Yıldız, "Abbasller", D.i.A. I, s. 40. 

10 Ebu'l-A'la Mevdudi, "Ebu Hanife ve Ebu Yusuf", (tre. Y.Z. Cömert ),  is/dm Dü�üncesi 
Tarıhi II, s.320; M.Ebu Zehra, Tarıhu . . .  II, s.386. 

17 Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1991 ,  s. 3; Cari 
Broekelmann, Is/.dm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (tre. N. Çağatay) , Ankara 1 992, s . 1 38 .  

" M.Ebu Zehra, Tarıhu . . .  I I ,  s. 387. 
19 L. Rasonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri, Ankara 1983,  s. 60. 
20 H. Ahmed Mahmud-A. İbrahim e§-Şerif, Alemu 'l-islam jl'l-Asri'l-Abbasf, Kahire -, s. 

542 vd; Andre Miguel, Isitim ve Medeniyeti I, (tre. A. Fidan-H. Mente§) ,  İstanbul 199 1 ,  
s .  247. 
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Türklerin I Ianefi Mezhebi 'ni beninıseınclerindeki en büyük etken," 
bahsedilen coğrafi ve kültürel tesirierin yanında, Haneflliğin yayılma sa
hasında olmaları ve bu mezhebin bariz vasıflarından birisi olan phsı hür
riyetlere diğer mezheplerden daha fazla değer verip, onu himaye etmesi
dir.·· Özellikle kadınlar ve gayrimüslimler hakkında diğer mezheplere 
göre daha müsamahakar olup, örf ve adedere önem vermesi de Haneflli
ğin ayrı bir hususudur. İslam'a girip, bu mezhebi s eçen ınıiletierin milli 
benliğini takviye eden bir unsur haline gelen Hanefi Mezhebi, bu yönüyle 
de insanların i§ini kolayla§tırırken, aynı zamanda daha akılcı ve gerçekçi 
bi r mezhep olduğunu da göstermi§ti. -� Fert ve devlet hayatında hürriye
tine son dercede dü§kün olan Türklere bahsedilen özellikleri yüzünden 
Hanefllik çok cazip gelmi§ ve onlar tarafından benimsenmi§tir. Hanefllik 
aynı zamanda hukuki yönlerini daha ziyade Türk çevrelerinden alarak 
geli§tiği;' yani felsefe ve dü§ünce yapısı bakımından da uygunluğu sebe
biyle Türkler tarafından kabul görmÜ§tÜr. 

a - H a n e f i - M i t u r i d i  B i r l i k t e l i ğ i  

Ehl-i sünnetin büyük imamlarından olan Ebu Mansur el-Maturl:di 
(öl.944) Semerkand'da dünyaya gelmi§ ve yine orada vefat etmi§tir. 
Kelaml: dü§üncelerin yoğun olarak tartı§ıldığı bir dönemde ya§ayan Imam 
Maturl:dl:, Mutezile ve diğer ehl-i bidatle mücadele etmi§tir. Kelamdaki 
geni§ bilgisinin yanı sıra fıkıh ve usulde de maharet sahıbi ıdi. Imam 
Mituridl:, i rikat konusunda Ebu Hanife'nin yolunu takip etmi§ ve Ebu 

1 1  Türklerin Hanefi Mezhebi'ni seçmeleri ve Selçukluların bu mezhebe bağlılıklarını bir 
nıenkıbcyle izah eden Ravcndi'ye göre: I mamı Azam Ebu Hanife hac esnasında, ıçtiha
dım doğru ve mezhebim haksa bana yardım et diye Cemb-ı Hakk'a dua eder ve hitiften 
bir ses, "Hakkı, doğruyu söyledin; kılıç Türklerin elinde olduğu müddetçe, mezhebin 
zail olmasın" §eklinde cevap verir. Ravendi, bunu naklettikten sonra §öyle ilave etmek
tedir: "Çok §ükür, İslam'ın arkası kuvvetli, Ebu Hanife'nin ashabı §ad ve itibarlı, gözleri 
aydındır. Arabistan, Acemistan, Rum ve Rus diyariarında kılıç Türklerin elindedir ve 
kılıçlarının korkusu, gönüllere kuvvetle yerle§mi§tir. Selçuk oğullanndan gelen sultanlar 
- tanrı geçmi§lere rahmet etsin, hayatta olaniann devletini devam ettirsin!- Ebu Hanife 
ashabından alimleri o kadar himaye etmi§lerdir ki, onların sevgilerinin izleri genç, ihtiyar 
herkesin gönlünde yerlqmi§tir" demek suretiyle, Selçukluların Hanefiliğe bağlılığını 
göstermektedir. Bkz. er-Ravendi I, s . 1 7- 1 8; O.Turan, Türk . . .  I, s. 261 .  

-- M.  Ebu Zehra, Tarihu . . .  I I ,  s. 387; Ali Bardakoğlu, "Hanefi Mezhebi", D.i.A. XVI, s. 19 .  
- ·  Osman Keskioğlu, Islam Dünyası Dün ve  Bugün, Ankara 1964, s .  28 .  
-' İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s. 104. 
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Hanife'nin görü§lerini §erh ederek açıklık getirmİ§tir." M ;\ver:iü ıı ı ıc l ır'de 

Hanefilerin imaını ve Ebu Hanife'nin takipçisi olması hasebiyle, müteakip 
ulema ona intisap etti. Bu yüzdendir ki, Maturidilik, Maveriünnehr ule
masının mezhebi olmu§tUL20 

Mutezile ile E§'ari arasında bir yol benimseyen İmam Mituridi, ke
lam ilmine bir yenilik getirmi§, akla, herhangi bir mübalağaya sapmaksızın 
ve haddini a§maksızın büyük bir yer vermi§tir." İmam Mituridi, aklı ve 
nakli ayrı ayrı birer bilgi kaynağı olarak kabul ederken, aklın yanılıp ha
taya dü§ebileceğini de kabullenir. Fakat E§'ari gibi aklı sırf Allah'ın hita
bını (emir ve yasaklarını) anlamak için bir alet seviyesinde görmez. Ak
sine aklın din tarafından bildirilmeden önce de bazı §eylerin iyiliğini anla
yabileceğini savunur. Dine aykırı olmayan hususlarda aklın hükmünü esas 
alır:" 

İmam Mituridi'nin İmam Ebu Hanife'nin yolunu takip e tmesi, 
Bağdad dini ortamından uzak ve ilmi münakapların serbestçe yapıldığı 
Maveriünnehr'de yetİ§mesi, üslup ve metotta ona bir üstünlük sağlamı§
tır."" E§'ariliğin doğduğu Bağdad ve Basra bölgeleri çe§itli kelami görü§le
rin çatı§ma alanı halinde iken, Ma turidi'nin yeti§tiği Semerkand ve Buhara 
bölgeleri bu tartı§malardan ve çeki§melerden uzak bir haldeydi. Dolayı
sıyla İmam Mituridi, meseleleri daha salim kafayla dü§ünme ve akıl 
süzgecinden geçirme imkanına sahip olmu§tur."' E§'ari, sürekli Mute
zileyle mücadele sebebiyle, kendi fikir ve çalı§malarına birtakım gereksiz, 
yerine göre de a§ırı unsurlar karı§tırmı§tı. E§' ari'nin fikir ve dü§üncelerini 
benimseyip onun yolunda yürüyenler bu a§ırı unsurları daha da çoğalt
mı§lar, geli§me bahanesiyle yeni yeni §eyler ilave etmi§lerdi. Oysa İmam 
Maturidi'nin çizgisinde bu tür yanlı§lıkları görmek mümkün değildir." 

n M.Ebu Zehra, Tarihu . . .  I, s. 1 75. 
ı<> İzmirli İsmail Hakkı, Yeni ilmi Kelam, (n§r. Sabri Hizmetli), Ankara 198 1 ,  s. 67. 
27 E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda ltikddi İslam Mezhep/eri, İstanbul 1 980, s.46; M.Saim 

Yeprem, !Tdde Hürriyeti ve Imam Mdtütidi, İstanbul 1 980, s. 289 vd. 
H . 

Emrullah Yüksel, "E§ariler Ile Maturidiler Arasındaki§ Görü§ Farkları", Atatürk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi IV, ( 1980), s. 97. 

29 M. Sait Yazıcıoğlu, Mdruridi ve Nesefı'ye Göre Insan Hürriyeti Kavramı, İstanbul 1 992, 
s. 6. 

lO 
E.Yüksel, a.g.m., s. 97. 

)1  

• 

.. 

• 

Ebu'I-Hasen en-Nedvi, Islamda Fikir ve Davet Onderleri, (tre. Yusuf Yılmaz), Istanbul 
1 987, s. 1 76. 
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M;1turidi, Sünni doğınu§, Sünni ya§amı§ ve bu akide üzerine vefat et
nı i�tir. Çağda§! E§ 'ari, Mutezili iken; O, Sünni akaidini ilmi ve akli delil
lerle savunmakta idi." E§'ariliğe nazaran daha serbesiyetçi bir fikre sahip 
olan Mituridilik,]J hilafet merkezi Bağdad' dan uzak olu§ u" ve kelami 
ınünakapların yoğun yapndığı bu coğrafya alimlerince az tanınması yü
zündendir ki, bazıları tarafından kelam alimi olarak kabul edilmez. Müs
te§riklerin çoğu "Hanefi-Maturidi" tabirini kullanırken," bizzat Hanefi 
tabakat kitapları bile onu mütekellimden çok fakih olarak göstermekte
dirler. 36 

Yapılan bu değerlendirmeleri bir tarafa bıraktığımızcia görünen §Udur 
ki: Ehl-i sünnetin büyük imamlarından olan ve kendinden sonra gelen 
kelam alimlerini de büyük oranda etkileyen" İmam Mituridi ve onun 
görü§leri daha çok Maveriünnehr, Hindistan ve Irak coğrafyasında, 
Hanefiliğe paralel olarak yayılmı§tır.38 Hanefi akaidinin §ekillenmi§ biçimi 
olan Mituridilik, akla ve iradeye verdiği değer sebebiyle, zaman zaman 
Mutezileye yakla§mı§tır. E§ 'arilerin, Allah'ı tanımanın §eriatle vacip ol
duğu görü§üne kaqılık, Maturidiler yine aklı ön plana çıkararak, pek çok 
konuda Mutezilenin fikirlerine kaqı olmalarına rağmen, "Allah'ın akıl 
tarafından bilinebileceği" gibi akıl ve iradeye yönelik konularda Mutezi
leyle benzer fikirleri savunarak birbirlerine yakın duruma gelmi§lerdir. '" 

Yapılan izahlardan da anla§ılacağı üzere Mituridilik, kurucusunun da 
Türk olması hasebi ile tamamen Türkistan coğrafyasında yayılmı§, dine 

32 Sadeddin Taftazani, Kelam ilmi ve İs/dm Akaidi (Şerhu 'l-Akaid) , (tre. Süleyman Ulu
dağ), İstanbul 1982, s .  37. 

33 M.Sait Yazıcıaği u, "Maturidi Kelam Ekolü'nün İki Büyük Siması: Ebu Mansur Maturlcil 
ve Ebu'I-Mu'in Nesefi", A. Ü.İ.F.D XXVII, ( 1 985),  s. 285 : I. Goldziher, Le Dogme et La 
Loi de L 'İslam, Paris 1973, s. 89. 

4 Kemal İ§ık, Maturidi'nin Kelam Sisteminde İman, Allah ve Peygamberlik Anlayı�ı, An
kara 1 980, s. 1 0; A. Vehbi Ecer, "Mituridi'nin Tanınması", Ebu Mansur Semerkandi 
Maturidi, Kayseri 1986, s. 1 1 .  

ıs 
M.S. Yazıcıoğlu, a.g.m., s. 282. 

36 • 

Ibn Kutluboğa, a.g.e., s. 249 vd. 
37 D. M. Macdonald, "Maturidi", İ.A. VII, İstanbul 1 977, s. 406. 
� -

Cari Brockelmann, Tarıhu . . .  , s. 1 54 1 - 1 42; Om er Ferruh, a.g.e., s. 337; Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 
556. 

� . . . 

I. Agah Çubukçu, Islam Dü�ünürlerı, Ankara 1977, s. 1 1 8; Taftazani, a.g.e., s. 39; 
E.Yüksel, a.g.m . ,  s. 1 03.  
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sonradan dahil edilenlerden uzak, akla dayanan ve �er'i esasiarLı (�;ı ı ı� ı ı ıa

yan bir mezheptir. Türkistan'da çıkıp yayılması, Hanefi görü§lerine para
lellik arz etmesi ve akla gerektiği kadar önem vermesi, onun Türk l er, 
dolayısıyla Selçuklular arasında yayılıp geli§mesine zemin hazırlamı§tır. 

b - H a n e f i - M u t e z i l i . I l i § k i l e r i  

Hanefiler itikadi yönden büyük bir ekseriyetle Maturidi olmakla 
beraber, diğer itikadi mezhepleri s eçenler de yok değildi. Ehl-i sünnet"ın 
dı§ında kabul edilen Mutezile Mezhebi bunlardan birisidir. Matur!diler, 
E§arilere göre daha akılcı ve hürriyetçiydiler. Maturidılerin çoğunluğunun 
Hanefi Mezhebi'ni seçmelerinin sebebi: Maturidiliğin, Hanefi akaidinin 
te§ekkül etmi§ §ekli olmasının yanında, Hanefi'lerin daha çok akla irimat 
etmeleri ve fıkıhta "Rey Medresesi"ni temsil etmel erindendir."' Akla ver
dikleri önem sebebiyle diğer mezheplerden ayrı bir özellik kazanan Mu
tezile Mezhebi'nde olanların büyük çoğunluğu da bahsedilen bu sebepler
den ötürü fıkh! mezhep olarak Hanefiliği benimsemi§lerdi." Zira 
Mutezilenin akla verdiği değerle, Hanefi'lerin akla verdiği değer benzerlik 
arz ediyordu. Bu yakınla§ma ise, ileride izah edileceği §ekliyle, Mutezile 
Mezhebi'nden olanların bir kısmının amelde Hanefi Mezhebi'ni seçmele
rine sebep olmu§tur. 

VIII. asırda ortaya çıkan, Kur'an'ın mahluk olması, kulun fiillerinin 
yaratıcısı olması, özellikle de büyük günah i§leyenlerin durumu ve akıl 
konusundaki görü§leriyle diğer fırkalardan ayrılan Mutezile,'- daha çok 
insana, aklının ortaya çıkardığı · değerlere, Kur'an-ı Kerim'in de üstünde 
mutlak bir değer atfetme yoluna sapmı§tı. Abbasilerin ikinci döneminde 
·güçlenen Mutezile, bilhassa MemGn döneminde ( SD-833) devletin dini 
doktrini haline gelmi§ ve diğer görü§lere kar§qiddet noktasına varan bas
kılar uygulanmı§tı." İslam akaidini Yunan 'felsefesine dayanarak münaka§a 
eden, dolayısıyla felsefeyi din e ilk sokan -Muteziledir. -İrade hürriyeti ve 

.... ' 
M.Esad Kılıçcr, Islam Fıkhında Re'y Taraftarları, Ankara 1 975, s .  68 vd; Abdulvahhab 

4 1  
Hallaf, lsldm Teşrfi Tarihı, (tre . Talat Koçyiğit), Ankara 1 970, s .  s·ı .  

A. Bedevi, a.g.e., s. 26 vd. 
42 F R' • - 33 . er- azı, a.g.e., s. . . 
43 .- • P.Hıttı, a.g.e . ,  II, s. 660. 
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i ıı s aıı  nıcsu l iyet i ıı i ıı nıümessilleri olan., bu düşünce mensupları I slam ale
nıinde " l l ür dü§üncclilcr", "İslam rasyonalistleri" olarak tanındılar.4' 

M u tezilller, kendi içlerinde h ür dü§ünceye önem vermelerine rağ
men, kendileri gibi dü§ünmeyenlere kaqı §iddet uygulamı§lardır. Bu da, 
onların gözden dü§melerine sebep oldu. Özellikle X. asırda Şianın yükse
li§e geçmesi ve Abbasilerin yava§ yava§ nüfuzlarım kaybetmeleri Mutezi
lenin de nüfuzunu azalttı. Buna rağmen Mu tezile Irakta Büveyhiler zama
nında bir miktar canlanma gösterdi ve bazı Büveyhi valilerinin gayretle
riyle eski itibarını bir nebze kurtararak doğuya doğru yayılma imkanı 
buldu.'• 980 yıllarından itibaren Büveyhller, Ehl-i sünnet kaqısında 
güçlenmesi için Mutezileye yardıma ba§ladılar. Bu yardım ve destek i§i 
artarak devam etti. Büveyhi devlet adamlarından me§hur edip ve Büveyhi 
veziri olan es-Sahib b. Abbas (öl.995) vezirliği müddetince Mutezillleri 
desteklediği gibi, onsekiz sene süren vezirlik müddetince özendirme, mal, 
makam ve tehdit yollarını kullanarak Mutezile fikrinin yayı lmasına yar
dımcı olmu§tur. XI. asır Mutezilenin yıldızının parladığı, Kadı 
Abdulcebbar (öl. 1 024) ve Ebu'l-Hüseyn el-Basri (öl. 1 038)  gibi önemli 
Mutezile İmamlarının yeti§tiği dönem olmu§tur." Büveyhiler Devleti 
yapdığı müddetçe Mutezile fikri Ehl-i sünnet aleyhine desteklenmi§tir. 
Daha sonraki geli§melerle birlikte Mu tezile Büveyhilerin, E§arilik ve onun 
phsında Ehl-i sünnet dü§üncesi de Selçukluların yanında yer almı§tır. 48 

Büveyhilerle birlikte canlanma dönemine giren Mutezilenin, Selçuk
lular döneminde de devam ettiğini görmekteyiz. Bunun temel sebeplerin
den biri, yukarıda kısaca değinildiği gibi bir kısım Hanefilerin irikatta 
Mutezili görÜ§Ü beninısemeleri, bir ba§ka sebebi de Tuğrul Bey ve Alp 
Arslan'ın vezirliğinde bulunan Amidulmülk Kunduri'nin aynı §ekilde 
arnelde Hanefi, irikatta Mu tezili olmasıdır. ''' Hanefiliğe ve Mu tezile görü-

4 4  W. Montgomery Watt, İsldmi Tetkikler İsldm Felsefesi ve Keldmı, (tre. S. Atq), Ankara 
1 968, s. 6 1 .  

� . 
S.Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Istanbul 1 979, s. 1 73 vd. 

46 K.V. Zettersteen, "Mutezile", İ.A. VIII, s. 761 ;  H.Ritter, a.g.m., s. 392. 
47 Muhammed ez-Zuhayli, el-İmdmu'l-Cüveyni, Dıme§k 14 12/ 1 992, s. 36 vd. 
" Ö.Ferruh, a.g.e., s. 446. 
49 M. Şerefeddin, "Selçuklular Devrinde Mezahib", TM. I ,  ( 1 925), s .  1 0 1 ;  T. H. Balcıoğlu, 

Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, İstanbul 1 940, s. 62 vd. 
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§Üne taassup derecesinde bağlı olan vezir, Şafiileri ve E§'arlleri scvınczdi. 
Sultan Tuğrul Bey'den Horasan minherlerinde Rafızilere lanet okutma 
izni alan Kunduri, Şafii ve E§'arileri de bu hükme dahil ederek minber
Ierde lanet okutınaya ba§lamı§tı. Bu yüzden ülkede fitne çıkmı§ ve pek 
çok Sünni alim eziyet görmü§tü.50 

Alp Arslan'ın 1 063'de Selçuklu tahtına geçmesinden sonra durum 
düzelmi§tir. Sultan, halkın Kunduri'ye olan meylini görünce, veziri 
yakalattırıp, önce hapsettirdi, sonra da öldürttÜ.5 1 Kunduri'yi müteakip 
vezirliğe getirilen ve Sünniliğin önemli savunucularından olan Nizamül
mülk, bu durumu düzeltmi§, tüm Ehl-i sünnet alimlerine de gereken 
itibarı göstermi§tir.5' 

Hürriyetçi ve akılcı olmaları sebebi ile Hanefilik ve Mutezililiğin 
ortaklık arz ettiği, bu sebepten bazı Mutezili alimierin arnelde Hanefi 
Mezhebi'nden olduğu görülmü§tÜ. Bahsedilen bu hususla ilgili Selçuklu
lar döneminde önemli alimiere rastlanmaktadır. Bu Hanefi-Mutezili alim
ler kadılık görevlerinde bulunmakta, medreselerde ders vermekte ve 
sultanlar tarafından iltifat görmekteydiler. Selçuklular Sünni dünyanın 
lideri, aynı zamanda Sünniliğin savunucusu olmalarına rağmen, bu 
Mu tezili alimiere kar§ ı ho§görü göstermi§lerdir ki, bu da dikkate değer bir 
husus dur. 

Selçuklular döneminin önemli Mutezili alimlerinden birisi  Tefsir 
sahasının önde gelen phsiyetlerinden olan Ebu Yusuf el-Kazvini'dir 
(öl. 1 095) .53 Mutezili alimlerden bir diğeri de Muhammed b. Abdullahen
Nasihdir (öl. 1 09 1 ) .  Hanefi-Mutezili olan bu alim dönemin önemli phsi
yetlerindendir. Nisabur kadısı iken hakkında §ikayette bulunulmu§, bu-

50 ' Imam Ku§eyri, U nlü hadis alimi Beyhaki gibi phsiyetler ülkeyi terketmek durumunda 
kalmı§lardı. Bkz. Ebu'l-Fida II, s. 1 84; İbnu'l-Verdi I, s .  524; Ö. Ferruh, a.g.e., s.467 vd. 

51 en-Nuveyri XXVI, s. 304; el-Yafi'i III, s. 77. 
n ·  . 

Ibnu'l-Esir X, s. 1 80; I. Kafesoğlu, "Nizamülmülk" , J.A. IX, s. 332. 
5 3  Kazvin halkından olan bu alim özellikle tefsir sahasında maharet sahibiydi. Kendi telifi 

olan ve ilk yedi cildi Fatiha Suresi ne ait olan 300 ciltlik (bir rivayete göre 700 ciltlik) 
tefsirı vardı. İlim seyahatleri yapan ve deği§ik beldeleri dola§an bu alim 40 000 den fazla 
kıtap toplamı§tı. İbn Nacdr'ın nakline göre Bağdad'a geldiğinde defterlerini ta§ımak 
üzere yanında on tane harnal bulunmaktaydı. Bu konuda bkz. el-Kurqi II, s. 421 vd; 
İbnu'l-Cevzi XVI, s .21  vd; İbn Tağriberdi V, s. 1 54 vd; Zehebi, el-İber I I, 358. 
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nun üzerine buradan alınarak Rey kadıl ığına getiri lmi§tir.'• Muhammed b. 
Ahmed el-Buhari de ( öl. l 090) Hale b kadılığı yapmı§ dönemin önde gelen 
Mutezile alimlerindendir.55 Sultanları tarafından iltifat gören bir ba§ka 
Mutezili alim de Ali b. Hasan es-Sandali'dir (öl. 1 09 1 ) .  Sultan Tuğrul 
Bey'le birlikte Bağdad'a gelmi§, sonra Nisabur'a dönerek burada vaazlar 
vermi§ti. Mu tezile kelamı üzerine maharet sahibi olan bu alimin Ebu Mu
hammed el-Cüveyni ve oğlu İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni ile itikat ve 
fıkıh konularında ihtilafları, münazaraları vardı. Bu phsın bir de tefsiri 
mevcuttu. Sultan Melik§ah, bu alimi Nisabur Camiinde görmü§ ve niçin 
kendisini görmeye gelmediğini sormu§tur. es-Sandali, cevaben: "Melikle
rin hayırlısı, ulemanın ayağına gidendir; ulemanın §erlisi de meliklerin 
ayağına gidendir. Böyle olmak istemediğim için gelmedim" cevabını ver-

• • 

56 ffil§tır. 

Ehl-i sünnet olmamaları sebebiyle bütün Mutezili alimiere aynı 
ho§görünün gösterildiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim davra
nı§larıyla toplum tarafından dı§lanan ve fikirleri sebebiyle kargap çıkaran 
Mutezililer pek de iyi kaqılanmamı§lardır. Elli sene boyunca evinden 
çıkmasına müsaade edilmeyen Ebu Ali el-Mutezili (öl . 1 085) ,s' fıkıh ve 
nahivdeki maharetine rağmen ahlakının bozukluğu yüzünden insanlar 
tarafından dı§lanan Ebu'I-Kasım el-Ukberi (öl. 1 063tve Bağdad §ehrine 
girmesine müsaade edilmeyen Muhammed b. Ahmed e l-Beykendi 
( öl. l 089t gibi isimler bu gruptan olan Mu tezili alimler dir. 

5• Bahsedilen alim 1 095'de Bağdad'a geldiğinde hadis dersleri vermi§ ve aralannda Ebu 
Bekr ez-Zağuni gibi alimierin de bulunduğu §ahsiyetler ondan hadis almı§lardır. Ebu 
Hanife Mezhebini iyi bilen, münazaralarda mahir, Kur'an ilimlerinde yetenekli, ayrıca 
hat, edebiyat ve tıp ilimlerinde de hatırı sayılır ağırlığı olan bir §ahıstı. Bkz. Ibnu'l-Esir 
X, s.20 1 ;  İbn Kesir XII, s . 149; el-Kure§i I II, s. 1 84 vd; el-Yafii I II, s. 1 35; ez-Zehebi, el
İber II, s. 348. 

ss 
Bu §ahıs, Maveriünnehr'de fıkıh tahsil etmi§ ve Haleb'e gelerek buranın kadılığını yap
mı§tı. Nizamülmülk bu alime ve babası gibi Mutezili olan oğluna ikramlarda bulun
mu§tu. Baba oğul alimler Bağdad'da münazara meclisleri kurar, devrin fukehası da 
bunların meclislerine katılırlardı. Geni§ bilgi için bkz. İbn Kesir XII, s . 146; el-Kurqi III, 
s. 44 vd. 

56 el-Kure§i II, s. 554 vd; el-Leknevi, s . 120. 
57 İbn Kes ir XII, s . 1 38  vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s .  247 vd; İbnu'l-Esir X, s . 145 vd. 
58 İbn Kesir X II, s.l 00; İbnu'l-Cevzi XVI, 89; İbnu'l-Verdi I ,  s .  5 1 6. 
59 • 

Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 289; el- Kure§i III, s. 25 vd. 
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c - S e l ç u k l u l a r ı n  U y g u l a m a l a r ı  v e  H a n e f i U l c ı ı ı ;ı 

Ilgili bölümde de bahsedildiği gibi, Selçuklular büyük oranda 
ya§adıkları coğrafyanın sosyo-kültürel prtlarının ve kendi dü§ünce yapı
larının gereği olarak Sünn!liği, onun da Hanefi yorumunu benimsemi§
lerdi. Türklerin Sünn!liği bu §ekilde benimsernelerini izah etmeye çalıpn 
bazı müellifler, Türkün ruh yapısı ve seeiyesinden habersiz değillerse, 
bilgisizlik ve art niyetle izah edilebilecek birtakım izahlar getirmektedir
ler. Bu yakla§ım §ekli hemen hemen her konuda kendini göstermekte, 
kayda değer hiç bir İ§ veya müessese Türke yakı§tırılamamakta,"" hiçbir 
§ey yapılamazsa onun yabancı bir kaynaktan alındığı ispata çalı§ılmakta
dır. Bu yakla§ımları ilmi ve akl! ölçüler içerisinde görmek mümkün değil
dir. Dolayısıyla bunlar, birtakım ırk! ve coğrafi endi§elerin sonucu olupn 
görü§lerdir. 

Türklerin Sünn!liği benimsemesini izah eden batılılardan C. Cahen: 
Türklere her türlü dini akım ula§mı§ olmasına rağmen, onların din adam
larının tartı§malarıyla ilgilenmeyip, kendi inançları, yahut da siyaset gereği 
tutuculuğun savunucusu olduklarını; zira bu durumun Selçukluların Ho
rasan'daki fetihlerine yardımcı olduğunu, onların siyasetin gereği olarak, 
o dönemde Islam dünyasında yaygın hale gelen tutuculuğu benimsedikle
rini söylemektedir.•' Cahen'in bu iddialarına bakıldığında, Sünniliğin tutu
culuk gibi algıladığını, Türklerin Sünn!liği benimsernelerinin sebebi olarak 
da siyasi endi§eleri ve yeni toprakları fethetme arzusuna bağlandığını gö
rürüz. Aynı mantığı ve yakla§ımı Arap müellifi Abdulmedd Bedevi'de de 
müphede etmek mümkün. Müellif, Selçukluların Hanef!lik ve 
Maturidiliği benimsemeleri, göçebe olmaları hasebi ile, fikri ve akli yolla 
olmayıp aksine, hamasi duygutarla ve taklit §eklinde olmu§tur, demekte
dir. ''" Bu izahiara bakıldığında Türk göçebeliğinin iyice anla§ılamadığı ve 
"nomad"lıkla karı§tırıldığı anla§ılmaktadır. Gerçekte ön yargıdan kay-

"' İmam Mitur!dl'nin çağda§ı E§'arl kadar kelamda orijinal olmasına rağmen bir türlü 
tanınmak ıstenmemesi gibi. 

61 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu 'da Türkler, (tre. Y. Moran), İstanbul 
1 994, s. 59. 

62 A Bedevl, a.g.e., s. 1 28. 



S t ı ı ı ı ı S i y :ı "· ı ı /  ı l  

n. ık l .ı ı ı an l ıt ı  yakb�ı ın tarzı, Se l çu kl ular  ve takip eden Osma n l ı la r  iç in  de 

��t'Ç t'r 1 i say ı l ını§t ır. " '  

Selçuk lu tarihi ara§tırmacılan arasında farklı dü§ünenlerin sayısı h i ç  
de az değildir. Bunlardan biri olan L.  Rasonyi: "İslam'ın manevi teceddüt 
devresi de Selçuk yayılı§ çağına rastlar" derken:"' "Müslümanlar ile Selçuk
IuLu arasında engel olarak duran Ceyhun ve Seyhun nehirleri aslında on
br ilc dünya tarihi arasında engeldi. Selçukluların Müslüman olu§U ile 
l ı i rl i kte, İslam yeni bir kuvvet kazanmı§tır. İslam, Türk kuvveti ile yüksel
mi§ ve onları dünya tarihi çerçevesine so km U§tur" §eklinde meseleye 
yakla§ffil§tır. "' 

Selçukluların tarih sahnesinde aynadıklan role ve insanlık tarihinde 
yapmı§ olduklan medeniyet hamlelerine baktıktan sonra birinci görü§e 
katılmak mümkün değildir. Selçuklu Sultanlan bazı istisnalar dı§ında 
Sünnilikten ve Handilikten yana olmu§lar, Hanefi ulemayı diğerlerine 
t ercih etmi§lerdir.66 Nitekim Kendisi de son derece dindar bir phıs olan 
ve "Ben kendime bir saray yaptınrda, onun yanında bir mescit yaptırmaz
sam Allah'tan haya ederim"07 dü§ünces inde olan Tuğrul Bey, 1 047  sene
s i nde Büveyhi Sultanı ile arasındaki sulhun yapılmasında Hanefi alim Ebu 
M uhammed el-Buhari'yi görevlendirmi§ti .''' Aynı § ekilde Sultan Alp 
Arslan da Hanefi alimiere itibar etmekte, Hanefi alim Ebu Nasr Muham
med el-Buharl'yi yanından hiç ayırmamaktaydı. Namazlarını onun arka
s ı nda kıldığı gibi, gittiği seferlerde onu beraberinde götürmekteydi."' 

'' ' İ brahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1 993, s .  32. 
" L. Rasonyi, a.g. e., s .  6 1 .  

H. Mahmud - A. q-Şerif, a.g. e. ,  s .  537  vd: Tarihçi olmamakla beraber Selçuklu tarihi 
konusunda bir eser yazan Mevdildi: "Selçuklularla birlikte Çin'den Ak Deniz'e, Aden 
Körfezinden Harezm'e kadar bütün Müslümaniann birliği sağlandı. Selçuklular ülkesi 
İslam medeniyetinin merkezi ve bütün dünyaya yol gösterici hale geldi. Biz Müslüman
lar onların devrinde ilededik ve medeniyete önderlik hususunda en yüksek seviyeye gel
dik. O zamanda Müslümanlar insanlık aleminin lideri ve yol göstericisiydi", §eklinde 
Sdçuklular döneminin önemini belirtmektedir. Bkz. Ebu'l-A'la el-Mevdudi, Selçuklular 
Tarihi I, (tre. Ali Genceli), İstanbul 1975, s. 9 vd. 

"'' had Köprülü, Türkiye Tarihi, İstanbul 1 923, s. 1 87. 
,, , cl-Yafii III, s. 77. 
' Brockelmann, Taruhu .. . VII,  s. 286. 

Muhammed el-Hudari Bek, Muhadaratu Tarıhi'l-Umemi'l-İslamiyye: ed-Devletü'l-
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Selçukluların Hanefiliğe olan bağlılıklarını Bağdad'a gcli§lcrindcıı 
ıtıbaren yapılan uygulamalardan ve geli§en olaylardan gözlernek müm
kündür. Tuğrul Bey, Bağdad'a geldiğinde Bağdad Kadılkudatlığında yirmi 
yedi seneden beri Şafii alim İbn Makula bulunmakta idi.'0 1 055 senes inde 
bu alim vefat edince ye rine yeni kadı atanması lüzumu hasıl oldu. Halife 
Kaim Biemrillah vezirine:  "İbn Makula ho§ bir kadıydı, lakin ilimden hali 
idi. Şimdi alim ve dindar bir kadı istiyorum" dedi. Vezir, itikattaki mez
hebi Mutezililik kadar arneldeki mezhebi Hanefilikte de mutaassıp olan 
Kunduri'ye baktı ve onun is teği doğrultusunda Hanefi alim Ebu Abdullah 
ed-Dameğani ( öl. l 085) çağrılarak "Kadılkudatlık" görevi ona tevdi edildi. 

1 Şubat 1 056 sah günü hilat giyen ve tayin kararı okunan ed
Dameğani, ertesi hafta çaqamba günü Tuğrul Bey'in yanına giderek 
hizmetınde olduğunu bildirdi. Sultan da ona elbise ve katır hediye etti .71 
Once Horasan'da, sonra da Hanefi u lemasının büyüklerinden Kuduri'den 
okuyarak yeti§en bu alim, birincisi Halife Kaim diğeri de Halife 
Muktedi'ye olmak üzere iki defa da vezirlik yapmı§tı. Halifelerin ve 
sultanların katında it ibarı fazla olup, Tuğrul Bey ona son derecede hürmet 
göster irdi. 7 2  

Otuz sene boyunca bu görevi· yürüten ed-Dameğani, Hanefi Mez- -
hebi'nin yayılmasında büyük · görev ifa -etmi§tir. N as-ılki Ebu Yusuf, Ha-- 
run· Rqid'in ba§ - kadısı olunca atadığı kadılar vasıtasıyla Hanefiliğin -o 
döne mde yayılmasını sağlamı§Sa, aynı §ekilde otuz sene bu görevi ifa eden 
ve "Kadılkudat"- olması hasebi ile diğer kadıları atama yetkisin sahip bulu
nan ' '  ed-Dameğani ile de Hanefilik büyük bir geli§ıne göstermi§tir. Ülke- -
nin deği§ik yerlerine atanan kadılar· Hanefi M ezhebi'ne mensup olanlar 

Abbiisiyye, (tah-. M. el-Osmani) , Beyrut 1 406/1 986, s. 478 vd; M., a.g.m., s. 1 09; Osman 
Turan, Türk Cihan ·Hakimiyeti Mejkuresı Tarihi I, Ankara 1 978, s. 2 72 vd; 162 t 'de vefat 
eden Osmanlı tari hçilerinden ·Ni§ancızade, Alp Arslan'ın Şafii mezhebinden olduğunu 
söyleyerek ·hata yapmaktadİr. Bkz. Muhammed b. Ahmed Nİ§ancızade, Mıriitu 'l-Kiiiniit 
n, İs tanbul -1 290/ 1 8 73, s. 1 77.-

70 İbn Kesir XII, s.73. 
1
İbnu'l-Cevzr XVI, s.249 vd; Cengiz K e l l  ek, "Dameğani", D .İ.A. VIII, s. 453. 
Ebu Sad Abdul kerim es-Semani, Kitdbu 'l-Ensiib II, (tah. A. Ömer el-Barildi), Beyrut 
1 407/1 988, s .  446; İ bn Kesir XII, s. 139;  Zehebi, A' lam XVIII, -s. 485 vd. 

71 M. Zeki Pekalın, Osmanlı Tarıh Deyimleri ve Terımieri Sözlüğü I I, İstanbul 1 993, s. 1 1 9. 



S ll ll ll ı S i y a  s ,. ı i 1 '•'ı 

aras ından seçilerek atanmı§, bunlar da gittikleri yerlerde mezheplerinin 
intİ§arına yardım etmi§lerdir. Selçukluların siyasi desteği de bu 
Kadılkudat'ın ve temsil ettiği mezhebin arkasında olduğu için, bahsedilen 
dönemde Hanefilik kolayca yayılma ve geli§me imkanı bul m U§ tur. 

ed-Dameğani, ilimdeki derin vuklıfiyetiyle İmam Ebu Yusuf'a benze
mesinin yanı sıra, uygulamada da onun gibi uzun süre Kadılkudatlık 
makamında kalmı§ olmasından dolayı, kaynaklar onu Ebu Yusuf'un den
ginde görmü§lerdir." Hanefiliğin yükselİ§İ açısından bu benzetme ve Tuğ
rul Bey'den itibaren Melik§ah'ın son dönemlerine değin hilafet merke
zinde Hanefi bir Kadılkudatın bulunması dikkate değer bir durumdur. Bu 
alimin vefatından sonra yine eskisi gibi Şafii mezhebinden bir alim Ebu 
Bekr e§-Şa§İ (e§-Şami) (öl. 1 095) Bağdad Kadılkudatlığına getirilmi§tir." 

Ebu Bekir q-Şa§i'nin vefatından sonra tekrar bir Hanefi ve ed
Dameğani'nin oğlu olan Ebu'I-Hasan Ali ed-Dameğani ( öl . 1 1 19)  
Kadılkudatlık makamına getirildi.76 Babası gibi "ilimde derya mısali" o lan 
Ebu'l-Hasan, yirmi senesi Halife Müster§İd Billah döneminde olmak 
üzere bir rivayete göre yirmi dört, ba§ka bir rivayete göre de yirmi dokuz 
sene kadılık yapmı§tır. Ebu'I-Hasan ed-Dameğani'nin dört halifeye 
Kadılkudatlık yaptığı ve bu İ§İn mqhur Kadı Şureyh'ten ba§kasına nasip 
olmadığı bilinmektedir. Kaza İ§lerinin yanı sıra devrin alimleri ondan ha
dis de nakletmi§lerdi." Görünen §ekliyle hilafet merkezi Bağdad'da Ha
nefi tesiri Melikph'dan sonra da devam etmİ§tİr. Aksi varid olsaydı, Ha
nefi bir alim yirmi dokuz sene bu makamda tutulmazdı. 

Selçukluların Hanefilik hakkındaki İcraatları sadece "Kadılkudat" 
tayiniyle sınırlı değildir. Selçuklu Sultanları Hanefi oldukları için bu ko
nuya büyük ihtimam göstermi§lerdir. Hanefiliğin geli§mesi için medrese
ler bina etmek ve buralardan Hanefi Mezhebi'ne mensup insanlar yetİ§tİr
ınek de onların gayeleri arasında olmu§tur. Nitekim Tuğrul Bey'in 

" Zehebi, el-İber I l ,  s .  339; Zehebi, Düvelü'l-İslam II,  Beyrut 1 405/ 1 985, s .  244; İbn 
Tağriberdi V, s .  120; el-Kurql III, s. 269 vd. 

1 '  ! bn Kesir X I I, s. 1 62 ;  Zehebi, el-İber II, s. 359; İbn Esir X, s. 1 46. 
"' İbnu 'l-Esir X, s .  253.  
11  Zchebi, el-İber I I ,  s. 40 1 ;  İbn Tağriberdi V, s .  213 vd; el-Yafii I II,  s .  204;  el-KurC§i I l ,  s .  

599 vd. 
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Nisabur'da bir medrese in§a ettirdiği b i l i nmekt edir. Bu �eki ld t· ı ı ıedrese 
inp faaliyetlerinden biri· - de Bağdad 'da Hanefi medresesinin aç ı lmas ıd ı r. 
Selefi Tuğrul Bey gibi Hanefi Mezhebi'ne sıkıca bağlı birisi olan Sultan 
Alp Arslan' ın" izni - ve desteği - ile Nizamülmülk Bağdad'da- Şafiiler için 
Nizarniye Medresesi in§asına ba§ladığında ( 1 064) , Alp Arslan ' ın elçisi 
olarak Halife ye- Şerefulmülk Ebfr Sad el-Harezmi -gönderildi. Bu elçi 
Bağdad'a Sultan'ın mektubunun yanı sıra, kıymetli ta§lar ve degerli bir 
mushaf da getirmi§ti. 

Şerefulrnülk Ebu Sad el-Harezmi, Bağdad'a geldiğinde- Nizamü1- -
mülk'ün vekilleri · Nizarniye Medresesi'nin inpsına ba§laını§lardı. Bunun 
üzerın e, Hanefiler · için bir medrese in§a e tmek kastıyla yer aramaya 
ba§ladı ve- en uygun· yer olarak da İmaını Azam Ebu Hanife'nin kabrinin- - · 
yanını seçip, burada- inpatı ba§lattı.79 Civardaki evleri satın aldıktan sonra-- 
eski mescidi " de yıktırarak büyük bir saha elde etti . Mühendisleri ve 
ustaları yığarak önce Ebu Hanife'nin kabri- üzerine kubbeli - bir ·türbe 
yaptırdı, arkasından da bu türbenin hizasında geni§ bir- mescit ve Hanefi-
l er· için bir medrese inp ettirdi. Medresede ders verecek müde-rrisleri ta- 
yin edip, medreseye, müderrislere, öğrencilere ve medresenin kütüphane
sine gelirleri harcanmak üzere bir vakıf kurdu . 

Ebu 5ad, yapt ırdığı medresenin Şafiilerin medresesi olan Nizarniye 
Med-resesi'nden· önce bitirilip, eğitime ba§laması için çok acele-ci ve hızlı 
davranma-ktaydı. Nitekim bu emeline de nail oldu. Nizarniye Medre
sesı'nden dört ay·onüç gün önce medreseyi bitirmeye muvaffak -oldu ve 
medrese açı ldı. Bu gaye için hiçbir masraftan çekinmeyip, kül liyatlı mik- 
tarda para harcadı "ve Bağdaa'da Şa.fıl Nızaınıye Medresesi'nden önce 

1 Nitekim onun- mezhebine bağlılığından bahseden Nizamülmülk; " . . .  Şehit Sultan (Alp 
Arslan) -Allah burhanını aydınlatsın- kendi mezhebinde o kadar katı ve dürüst idi ki, 
(§u) sözü defalarca o söylemi§ti:- "Ah, ne yazık; eğer vezirim-Şafii ·mezhebinden olma
saydı, çok daha si yasedi ve heybetli olurdu." ve kendi mezhebine· böylesine ciddi (olarak 
bağlı) olması, Şafii -mezhebine itikadı- ayıp sayması sebebiyle ondan daima endi§eli idim 
ve korkardım" demektedir. Geni§- bilgi için bkz. Nizamü'I-Mülk, a.J;.e., s .  122 .  

7 9  ei-Bun dari,.s .  31 vd; İ b n  Keslr XII ,  s. 1 73 .  

' "  İbnu'I-Cevzl XVI , -s . 1 00 vd;- Zehebi, el-İber I I ,  s. 309; el-Yafil I I I ,  s .  83 ;  S.  -ei-Hüseynl, 
a:g.e., s. 47; Merlzen Said Merlzen U seyri, el-Hayiitu'l-İlmiyye fi'l-lriik fi'l-Asri's-Selçuki, 
Mekke- 1407/ 1 987; s. 282' vd; Hüseyin Emin, Tarıhu 'l-lrak fi'l-Asrı 's-Selçuki, Bağdad 
1 965, s_ 284 vd. 
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l l .ı ı ı e fi medresesi eğ i t ime ba�lamı� oldu." Bu mcdrescde ilk dcrsi I la nc
l ı lcr i ı ı ii ı ıemli phsiyetlerinden Ebu Tahir İlyas ed-Deylemi ( öl. l 098) 
vcrıı ı i � tir. Yine ünlü Hanefi al imi Ebu Talib el-Hüseyn ez-Zeynebi de 
(o l .  l l l  R) bu medresede elli sene boyunca Hanefi Mezhebi üzere ders 
v eren önemli bir phsiyet olmu§tur.'" 

Bağdad, Horasan ve Maveraünnehr kadar olmasa da, önemli Hanefi 
.\ li mlerinin yeti§tiği merkezlerden birisidir. Bahse konu dönem için Irak 
ve Musul'da kadılık  yapan, Halife Kaim Biemrillah ve vezir Nizamülmülk 
ilc görü§meleri olan İbnu's-Simnani ( öl. l 073) ;' · Irak'ta Hanefllerin §ey hi, 
l lı gat, nahiv ve hadiste üstat Ebu Galib b. Bi§ran (öl. 1 069) ; ' KUfe 
kadılığından sonra Bağdad'a gelerek burada hadis öğreten Ahmed b. Mu
l ıammed es-Sakafiyyi ( öl. l 1 02);'5 sultanlar tarafından il tifat gören, ilim 
meclislerine vezirlerin de katıldığı İsmail b. Ali el-Hatibi (öl. 1 1 08} "" gibi 
.\ l imleri örnek olarak göstermek mümkündür. 

Hanefi Mezhebi'nin asıl yayılma sahası ve büyük imamlarının yeti§
tiği yer, önceden de belirtildiği gibi, Horasan ve Maveraünnehr'dir. 
İ s tisnalar dı§ında bu bölgeler tamamen Hanefi kültürünün ya§andığı ve 
gdi§tiği yerlerdir. O kadar ki ,  Belh'den bahseden Şeyhulislam Abdullah 
l ı .Ömer el-Belhi: "Bu beldenin nimeti; halkının Müslüman, Ehl-i sünnet 
vc'l-cemaat olması ve halkının tümünün Hanefi Mezhebi'nden olmasıdır" 
demektedir. Bu durum, bölgede yerlqmeye çalı§an Şafii Mezhebi kar§ı
s ında da kendisini göstermi§tir. Nitekim 1 087  senesinde Nizarniye Med
reseleri zincirinin devamı olarak Belh'de Nizarniye Medresesi açılınca bu 
ıncdreselerin Şafii Mezhebi üzere eğitim vermelerinden dolayı, hiç bir 
lklhli bu medresede müderris veya muid olarak görev almamı§tı. Bu 
�ebepten dı§arıdan ve Araplardan olu§an müderrisler geti rtilerek medre
scde görev verilmi§tir." Aynı §ekilde Rey'den bahseden Kazvini, §ehir 

ı Hifız Ebrü, a.g.e. ,  s .  337 b : Bu muazzam eser Hanefi Mezhebi'ne ait fakihlerin yetişme
sinde büyük hizmet vermiştir. 
M. U seyri, a.g.e., s. 285 vd. 
d-Kureşi II, s. 605 vd. 

ı İbn Tağriberdi V, s .87. 
cl-Kureşi I, s .251 vd;  et-Temimi II, Riyad 1 403/1 983, s .3 1 vd. 
l' I-Kureşi I, s. 428 vd; et-Temimi II, s. 200. 
Muhammed M. Abdul latif el-Müderris, Meıdyihu Belh mine'l-Hanefiyye I, Bağdad 
1 367/1 977, s. 1 44 vd. 
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halkının Hanefi ve Şafiilerden meydana geldiğini, fakat Şafiilerin diğerle
rine göre çok az mensubunun bulunduğunu bildirmektedir." Kaynakların 
naklett ikleri bu bilgiler, bölgedeki Hanefi Mezhebi'nin durumunu ve 
yaygınlığını gösteren önemli misallerdir. 

XI. yy'da Horasan ve Maveraünnehr'den çok büyük Hanefi alimler 
çıkmı§tır. Semerkand'da fetva i§lerine bakan ve verdiği fetvaları bir san
dıkta saklayarak, benden sonra gelenler bunları görsünler ve hatalarını 
anlasınlar diyen Ebu Nasr el-İsbicabi (öl. 1 087) ;'9 onbir ciltlik "ei-Mebsut" 
adlı eserin sahibi, aynı zamanda "Camiu's-Sağir" ve "Camiu'I-Kebir"i 
§erheden ·ünlü alim ·Fahru'I�Islam Pezdevi (öl. 1 089) ay.i1ı aileden gelen, 
yazdığı eserlerle· "doğu yu - ·ve · batıyı ·dolduran" · -Ebu'!-Yusr- -ei-Pezdevi - - · 

(öl. 1 099) ;9 '  Maveraünnehr'in büyüklerinden olan ve değerli alimler 
yeti§tiren E nu Bekr b. Muhammed Haherzade ( öl. l 090) r on be§ ciltlik 
mqhur "ei-Mebsut" adlı · eserini· hapiste yazan -döneminin· biiyük--alimi 
Şemsu'I-Eimme · es-Serahsi (öl. 1 090) ;93 yapdığı · dönem · için Hanefilerin 
örnek gösterilen alimlerinden olan ve "Küçük Ebu Hanife" lakabıyla .anı-
lan Ebu'I-Fadl ·ez-Zerenceri ·(öl. l-ı t S ) t  İmam Merğinani'den· fıkıh ·oku--
yan, ömrünü ilim yaymak ve hadis dinlemekle geçiren, zamanında 
Maveraünnehr'de· Hanefi -Mezhebi'ni en iyi bilen Ali b. Muhammed· ei
Isbicabi (öl . 1 1 40) ;95 Nisabur'un kadrsı ve "Şeynu 'I-İslam" lakaplı; vaktinde 
mezhebinin önde geleni Ebu N asr en-Nisaburi ( öl. l 089) gibi sayıları daha 
da çoğalulabilecek alimler bu bölgelerde yeti§en büyük Hanefi ule
masından bazılarıdır. 

Tü rkistan ve Irak Hanefiliğin yoğun §ekilde yapndığı bölgeler olur
ken, Irak'a -yakınlığından dolayı Halep ve Antakya'da da Hanefilik yaygın 
mezhep durumundaydı. Hanefilik, Şam bölgesine ise VIII. asırda girmeye 

İ<.azvini, a.g. e., s. 3 76. 
'�1-Ku-re§i I, s.  335 vd; et-Temimi Il, s�-1 1 1 . 
Ibn Kutluboğa, a.g.e., s. 205 vd; Brockelmann, Tarihu .. .VI,  s� 288; Ahmet Özel, Hanefi · 
Fıkıh Alimlerı, Ankara 1 990, s. 4 1 .  

9 1  İbn Kutluboğa, a.g. e., s.290·. · 
'"''zl"hcbi, el-I ber Il, s. 345 vô; el-Kure§i Il, s.1 4 1  vd;· İbn Kutlu boğa, a.g.e., s. 259 vd: 
'" l l ı ı ı  Kıı t lubo�a. a.g.e., s. 234 vd; el-Kure-§i III, s. 78 vd·;-A. Özel, a.g.e., s. 43 .  
" l l . ı 1  T.q',1 i l ındi V, s .  21 1 ;  Zehebi n; s. 399, A� Özel, a.g.e., s .  44.  

· 1 1 .  1 1 1  ı · . ı  l l ,  ·, ',•ı 1 ;  l l ı ı ı  Kutlu boğa, a.g.e., s. 212 vd. 



lıa�laını�tı .  Esasen büyük fık ıh İmaını ve Evzai Mezhebi 'nin kurucusu 
l nı ;\m Evzai'nin ya§adığı ve mezhebini yaydığı yer olması hasebi ile, "' b u  
lıiilgede Evzai Mezhebi mensupları çoktu. Bu sebepten Dımqk'te Evzai 
Mezhebi kadısının yanında birde Hanefi kadı görev yapmaktaydı. Hanefi 
:ilim Kuduri'nin öğrencilerinden el-Mufaddal b. Muhammed el-Hanefi 
(öl . 1 052) burada kadılık yapmı§ ve kaza İ§lerine bakmı§tır.97 

Şafiilik, Şam bölgesinde Hanefiliğe nazaran daha genİ§ müntesibi 
bulunan mezhep durumundaydı. Bu sebepten kadılar Şafii Mezhebinden 
atandığı gibi, Emevi Camii'nin imamları da Şafiilerden seçilmekteydi. Bu 
durum, Hanefi alim Ebu Abdullah Muhammed el-Balasağuni et-Türki'nin 
(öl. 1 1 12 )  D ıme§k kadılığına atanmasına kadar devam e tm İ§ tİr. Mutad 
olduğu üzere kadılar Şafiilerden atanırken, bu defa bir değİ§İkliğe gidile
rek, Dıme§k'e bir Hanefi alim kadı olarak atanmı§tı. Kadı Balasağuni, 
ıııezhepte mutaassıp olması98 ve halkın yeni uygulamayı kabullenememesi 
sebebiyle tepki gördü ve halk camiierin kapılarını kapatarak açmadılar. Bu 
uygulama tekrar Şafii Mezhebinden bir kadı atanana kadar sürdü.99 

Hanefi u lema sadece tedris ve ifta İ§leri görmemİ§, halifeler ve sultan
br tarafından bürokratik görevlerde de vazifelendirilmi§lerdir. Tuğrul 
Bey'in 1 047  senesinde Büveyhi Sultanı ile arasındaki sulhun yapılmasında 
1 lanefi alim Ebu Muhammed el-Buhari'yi görevlendirdiği bilinmektedir. ıoo 

Aynı §ekilde Ebu'I-Kasım es-Semnani (öl. 1 099) de Musul kadılığı yaptık
tan sonra Bağdad'a gelmİ§ ve Bağdad'da olup bitenleri Nizamülmülk'e 
lıildirmekle mükellef tutulmu§tur. '" ' Yine ba§ka bir Hanefi alim Ebu Talib 
cz-Zeynebi (öl. l 1 1 8) Halife tarafından "Nakibu'l-Abbasiyyin ve't
Talibiyyin" vazifesi verilen bir phsiyettir. 'cı:! Bu alimler gibi değİ§İk görev
Iere getirilen diğer alimiere de rastlanmaktadır. Netice itibariyle, Selçuklu 
Sultanları tarafından himaye gören ve desteklenen Hanefilik geli§erek 

'"· i\.J .  Wensınck, "Evzain, İ.A. IV, s. 4 19. 
'" i lm Tağriberdi V, s. 54; Ş. Dayf, a.g.e., VI, s. 103 vd . 
. ,, Zchebi, Düvel II, s. 26 1 .  
. ., � - Dayf,a.g.e., V ,  s .  1 03  vd. 
'"' C. Brockelmann, Tarihu . . .  VII, s. 286. 
"" C. Brockelmann, Tarihu . . . VI, s. 292. 
'"' i lm Tağriberdi V, s. 2 1 2. 
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imparatorluğun en fazla müıı tesibi bulunan mezhebi hal ine gclı ı ı i .� ı i r. 
Türklerin himayesi sayesinde geli§en ve yaygınlapn bu mezhep, dah.ı 
sonraki Türk devletlerinin de adeta resmi mezhebi -olarak kabul  görmÜ§ 
ve en yaygın SünnT mezhep olma özelliğini k orum u§ tur. 103 

2 - Ş a f i i l i k  

Hanefi Mezhebi'nden sonra Islam aleminde en fazla taraftarı olan 
mezhep Şafi!liktir. Kurucusu olan İmam Şafii (öl. 8 1 9) Gazze'de dünyaya 
gelmi§, Medine'de tahsilini yaptnı§tır. Bedevi kabileleri arasında kalarak 
fasıh Arapça'yı öğrenen Imam Şafii, bir müddet Yemen'de ve Bağdad 'da 
ıkarnet ettikten sonra Mısır'da vefat etıni§tir. İmam Şafii'nin ya§adığı coğ
rafya ve bu coğrafyanın sosycr-kültürel yapısı onun fıkhının esaslarına 
zernın tqkil eder. Onun için, yapdığı muhitin örf ve adetleri Şafii'nin 
içtihadarı üzerinde gayet açık tesir bıraktnı§tır. 1114 

İmam Şafii, Medine'de İmam Malik'ten, Bağdad'de İlnaını Azam'ın 
öğrencisi İmam Muhammed'den ders görınü§, dolayısıyla Hadis fıkhını 
temsil eden Malik! fıkhı ile, Rey ekolünü temsil eden Hanefi fıkhı ara
sında"" bir orta yol, köprü olınu§tur.""' Hadis ekolüne dayanması ve ·Me- 
dine'de ya§aınası sebebiyle Şafiilik daha çok bu bölgede yayılını§tır. An
cak Imam Şafii daha sonra Mısır'a giderek Malikilerden ayrılınca mezhebi 
ya yılı§ alanı da bu bölgeye· kayacak tır. "" Şafi!lerin tedris faaliyeti 
gösterdikleri yer Bağdad ve Kahire idi. üzeilikle IX: ve X.- yüzyıllarda 
Hicaz ve Mısır bölgelerine yayılmakla birlikte, Abbasilerin resmi 
mezhebinin Hanefllik olmasından dolayı Şafillik fazla geli§ıneıni§tir. "" 

Şafiiliğin Şam bölgesinde yayılması, oradaki Evzai Mezhebi'nin aley
hıne geni§lemek suretiyle olınu§tur. Bölgeye Şafi!liği ilk getiren Ebu -Zura 

'"' Ramazan Şqen, "Alp Arslan'ın Hayatı İle İlgili Arapça Kaynaklar", TM. XVII,- ( 1 972), 
s. 1 1 2. 

"" 
k ' ı O. Kes ıoğ u, a.g.e., s, 1 20·. 

lOS 
M.E.Kılıçer, a.g.e., s. 65- vd. 

" .. Imam Şafii, Malikiler gibi Medinelilerin arnellerini delil kabul etmediği gibi ,  Hanefileıin 
m etotl arı arasında yer alan "E tihsa'n"a da hücum eder. Sünnetin her nevini delil kabul 
etmesiyle Malikilcre, Kıyasa önem vermesiyle Hanefilere yakla§ır. Bkz. P.Hitti, a.g.e., II, 
s. 6 11 ;  O.Keskioğl u, a .g.e., s. 120-vd. 

10? 
H.Karaman, a.g. e.,s. 1 1 7; A.Gölpınarlı, a.g.e., s. 209. 

1 08 W. Heffenıng, "Şafi'1", i.A. XI, s. 2 70. 
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l ı .  ( hıııaıı ed-Dını e§ki'dir. Kalıire'de sekiz sene kadılık yaptıktan sonra 
ı >ııııc§k'e �derek 904'de buraya kadı olan bu alim, 9 1 5'de ölümüne kadar 
lıu �örevi devam ettirmi§tir. ""' Şam bölgesi Şafiilere mahsus bir bölge ola
rak devam etmi§, bu §ekilde olupn teamül Hanefi alim Ebu Abdullah 
Muhammed el-Balasağuni et-Türki'nin (öl. l l 1 2) Dıme§k kadılığına 
atanmasıyla bozulmU§Sa da, 1 1 0 halkın camileri kapatarak tepki göstermesi 
sebebiyle tekrar eski uygulamaya dönülmü§tür." '  Daha sonraları Şafiiliği 
benimseyen sultanlar ve phıslar tarafından açılan medreselerle Şafii M ez
hebi bu bölgede iyice güçlenmi§tir. 

Şafiilik, Irak bölgesinde de önemli bir geli§me göstermi§tir. Bu husus 
Horasan ve Maveraünnehr'de de etkisini gösterecek ve Hanefilik yaygın 
olmasına rağmen bölgede Şafiilik de yayılma imkanı bulacaktır. Ama, 
Abbasilerin resmi mezhebi olması açısından Hanefilik daha yaygın m ez
hep olma konumunu muhafaza etmi§tir. Onun için, Şafiilerin Hanefilerle 
beraber bu beldelerde ifta ve tedris i§lerini payla§maları özellikle Selçuk
lular dönemine denk gelir. ' "  Öyleki, Nizarniye Medreseleri'nin açılması 
ile birlikte Şafiilik için yeni bir dönem doğacak ve bu mezhep geli§erek 
devam edecektir. 

a - Ş a f i i - E § ' a r i B i r l i k t e l i ğ i  

Kelaml mezheplerden E§'ariliğin kurucusu olan Ebu'I-Hasan ei
E§'ari (öl.936) Basra'da dünyaya gelmi§, dönemin ünlü Mutezile §eyh
lerinden Ebu Ali ei-Cübbai'nin yanında yeti§erek onun fikirlerinden etki
lenmi§tir. Zekası ve münazaradaki kabiliyeri sayesinde büyük §öhret sa
hibi olmu§tU. 1 1 3 Daha sonra hacasından ve fikirlerinden ayrılarak Mute
zileden öğrendiği metotlarla bu fikre kar§ı mücadele etmi§tir."• Esasında 

109 Subki'nin ifadesine göre, ondan sonra Şam bölgesinde Şafii Mezhebinin dı§ında kimse 
kadı olmamı§tır. Geni§ bilgi için bkz. Ş.Dayf, a.g.e., VI, s .  1 05 vd; W. Heffenıng, a.g.m. ,  
s. 270; M.E bu Zehra, Tarihu . . . II ,  s. 4 8 1  vd. 

1 1 0  
Zehebi, Düvel II, s .  261 .  

1 1 1  
Ş. Dayf, a.g.e., V, s. 1 03 vd. 

1 12 Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 3 1 2  vd; M.Ebu Zehra, Tarıhu .. . II, s. 481 vd. 
1 1 3  Abdulmünim ei-Hafni, Mevsuatu 'l-Fırak ve'l-Cemaat ve'l-Mezahibi'l-İslamiyye, Kahire 

1 4 13/1993, s. 50 vd. 
1 14 De Lacy O'Leary, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, (tre. H.Yurdaydın- Y. Kutluay), 

Ankara 19 7 1 ,  s. 1 3 1 .  
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Mutezile X .  v e  XI. asırlarda zayıflamaya yüz tutmu§tu. Ehl-i sünnet 
alimleri arasından çıkan E§'ari, Ehl-i sünnet fikrini savunmayı üzerine 
alarak, bu konuda Sünni esasları Hanbeli §ekliyle kabul edip, bir noktada 
kendisini Ahmed b. Hanbel'in takipçisi gibi gördü. Mutezile ve Ehl-i sün
net dı§ı fikirlerle mücadele ederken cedel metodunu büyük bir baprı ile 
Sünnilik için kullanmı§tır. Hanefilerin Mituridiliği benimsernelerine 
kaqılık, Şafiiler ve Malikiler E§'ariliği benimsemi§lerdir. ' "  

E§'ari'nin fikirleri kendisinden sonra bir Maliki alimi olan Bakiliani 
( öl. l O 1 2) vasıtasıyla iyice tekamül etmi§tir. Bu alim, E§' ari'nin görü§lerini 
bir süzgeçten geçirmi§ ve birtakım meselelerin izahında eski fikirlerle 
yetinmeyerek yeni ve akl i deliller kullanmı§tır. 1 16 Bakillani'den sonra 
E§'ariliğin en büyük siması İmamu'l-Harameyn Cüveyni (öl. 1 085) olmu§
tur. Önceleri E§'arilik ile Mituridilik arasında müte§abih ayetleri tevil 
etmeme konusunda birlik var iken sonraları Cüveyni, E§'ariliğe tevil me
todunu getirerek mezhep imamını a§ıni§ oldu. Gazali ( öl. l l l l ) ise, kela
mın kapılarını felsefeye ve mantığa açarak İmam E§'ari'yi bir kez daha 
a§ti. 1 1 7 Bu sebepten dolayı E§'ariliğin nihai zaferi ancak Selçuklular döne
minde ve ünlü alim İmam Gazali tarafından sağlanmı§tır. "" 

Aynı coğrafyada ortaya çıkmanın vermi§ olduğu sosyo-kültürel yapı
dan dolayı E§' arilik ile Şafii ve Maliki mezhepleri arasında bir yakınlık söz 
konusudur. Dikkat edilirse bu mezhepler daha çok Arap unsurlar arasında 
yayılmı§ mezheplerdir. Bu da, bir noktada Seyyid Hüseyin Nasr'ın tezini 
teyit etmektedir. ' "  Yani Şafiilik ve E§' ariliğin Arapların ruhi ve psikolojik 
yapısına uygun gelmesi, onların mantığına hitap etmesi, bu mezheplerin 
bahsedilen topluluklar arasında daha fazla yayılmasına sebep olmu§tur. 

1 1 5  . •• 

Brockelmann, Tarıhu . . .  IV, s. 38 vd; O.Ferruh, a.g.e., s. 332 vd; M.Ebfı Zehra, 
Tarihu . . .  l,s. 1 68 vd; H.Ritter,a.g.m., s. 392. 

1 16 M.Ebfı Zehra, Tarihu ... I, s. 1 69 vd. 
1 1 7  T f A A 36 a tazanı, a.g.e., s. . 
1 1 8  

O'Leary, a.g.e.,s . 1 34 vd; H. Sabit Şibay, "Bakillani", İ.A. Il, s. 1 54.  
1 19 O'na göre: Sünni kelamın (E§'ariliğin) odak noktasını "Atomculuk" olu§turmaktadır. 

Bu dü§ünce bir taraftan Tann'yı bütün olayların faili yaparken, diğer taraftan " ... sonlu ile 
sonsuz arasındaki süreksizliği ifade eden bu "atomculuk" Arapça'nın ve Arap zihninin 
rulıi ve psikolojik yapısına bağlıdır . . . " demektedir. Geni§ bilgi için bkz. Seyyid Hüseyin 
N.ısr, İslam 'da Bilim ve Medeniyet, (tre. N.Avcı - K.Turhan - A.Ünal), İstanbul 1991 ,  s. 
\02. 
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I·:�'arilcrc göre akıl, hiçbir zaman mutlak hakikatc ula§amaz. O, 
duyularda ve zihinde bizi daima aldatır."" Bu yüzden de, nübüvveti ispat 
için akli deliliere ba§vurmadıkları gibi ," 'nesnelerin güzellik ve çirkinliği 
(Hüsn ve Kubh) konusunda da, bir §eyin güzel olup olmadığını aklımızia 
kestiremeyiz. Akıl dini teklifi anlamak için bir vasıtadır, derler. ' ;. Tarihi 
boyunca akıl ile nakil arasında denge kurmaya çalıpn E§'arilik, Ehl-i sün
net akaidine sahip çıkarken mutedil bir yol izlemeye çalı§mı§sa da, Mitu
ridiler kadar akla yer vermedikleri de bir hakikattir. 

E§ 'ari, görü§lerini savunurken her ne kadar Mu tezili metotları kullan
mı§ olsa da, nassları anlama konusunda Hanbeli metodu takip ettiği 
için,"'Şafiiler ve Malikiler tarafından kabul görmÜ§tÜr. Nitekim, E§'a
ri'den sonra E§ 'ariliğe hayat veren en önemli iki sima Şafii ve Maliki 
mezhepleri arasından çıkmı§tır. Bu anlayı§tan dolayı E§' arilik daha çok bu 
iki mezhebin yayıldığı sahada onlarla beraber yayılmı§tır. E§ 'arilik aynı 
zamanda Hanbelilerin itikat esaslarına da uygunluk gösterdiğinden onlar 
arasında da yayılma imkanı bulmu§tur. 

Hanbeli ve E§'ari mezhepleri arasındaki birlik Hanbeli alim Ebu Ya'la 
el-Hanbeli'den (öl. t 065) sonra ayrılmı§ ve Hanbeliler E§'ariliğin dı§ında 
görülmeye ba§lanmı§tır. "• E§ 'arilik, kelami fırkalardan ayrıldıktan sonra 
Horasan'da Şafii bayrağı altında toplanırken, Şafiilik de Mısır ve Şam'da 
E§ 'arilik bayrağı altında toplanmı§tır. Böylece bu iki mezhep kucakla§mı§ 
ve yayılma sahaları da aynı olmu§tur. '-' 

b - S e l ç u k l u l a r  D ö n e m i n d e  Ş a f i i l i k  

Selçukluların Şafiilik dolayısıyla da E§ 'arilik hakkındaki politikalarını 
anlamak için o dönemin genel yapısını ve yeryüzünür. ilk üniversiteleri 
olarak kabul edilen Nizarniye Medreseleri'nin açılı§ sebeplerini bilmek 
gerekmektedir."• Kuzey Afrika'da kurulmu§ olan Fatımiler Devleti X. 

120 
S.H.Bolay, a.g.e., s. 90. 

121 
Yusuf Şevki Yavuz, "E§'ariyye", D.İ.A. XI, s. 453. 

122 
E.Yüksel, a.g.m., s. 1 02. 

123 
W.M.Watt, a.g.e., s. 79. 

1:4 f dd' M.Şere e ın, a.g.m., s. 1 09. 
ııs Ş.Dayf, a.g.e., VI, s. 1 10. 
ıı• Bu konuda geni§ bilgi için bkz. Ahmet Ocak, Nizarniye Medrese/eri, (Yayımlanmamı§ 

Yüksek Lisans Tezi), Malatya 1 993, s. 1 5  vd. 
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as ırdan itibaren geli§meye ve Bağdad Abbas! Halifeliği'ne kaq ı telıdit 
unsuru olmaya ba§lamı§tı. ' - '  Patımilerin güçlenmesiyle beraber temsil 
ettikleri Şii dü§üncesi de güçlenmi§ti. Mısır'dan sonra Suriye'ye de hakim 
olan Fatımiler Abbas! Halifeliği'nin otoritesini sarsmak ve Sünniliği zaafa 
dü§ürmek için çe§itli yollar denemi§ lerdir. Bir taraftan siyasi alanda 
Arslan Besasiri ve isyan eden Ihrahim Yına! desteklenmi§, 128 diğer taraftan 
Şii daller yeti§tirmek üzere medreseler açılmı§tır. ' -9 Esasen belli bir ders 
programı olan ve akldelerini insanlara telkin etmek üzere açılan ilk med
reselerin Şiilere ait olduğu görülmektedir. "" 

Sünni dünyanın liderliğini ele geçiren Selçukluların halletmek zo
runda oldukları temel meselelerden biri de hiç §Üphesiz ki, Şiilik mesele
siydi. Sünni dünyayı rahatsız eden ve kurulduğu günden itibaren siyasi bir 
vasıf kazanan bu hareketi engellemek gerekmekteydi. O da ancak siyasi ve 
askeri faaliyetlerin yanı sıra, Şiilerin propagandalarını bop çıkaracak ilim 
müesseseleriyle mümkündü."' Özellikle X. ve XL asırlarda güçlenen Şii
lik; genelde Şiilik, özelde ise Isınaililik olarak Sünniliğe kaqı saldırıya. 
geçmi§ti. Gün geçtikçe güçlenen bu harekete kaqı Alp Arslan döneminde 
bir takım tedbirler alınmı§tı . ':' Alp Arslan'ın Şafii mezhebinden olan dira
yetli veziri Nizamülmülk de, Sultanın büyük destek ve yardımlarıyla 
Nizarniye Medreseleri'ni açmı§tı. 1 33 Bu müesseseler, Selçukluların, Sün
niliğe dü§man ve devletçe takibata maruz diğer mezhep ve zümrelere kaqı 
mücadele etmek kastıyla açmı§ oldukları kurumlardır. "4 Nizamülmülk, 
güçlenen "Bitıni" hareketin istikbalde Selçuklular için tehlike tqkil etti-

127 W.Barhold, Islam Medeniyeti Tarihi, (tre. F.Köprülü), Ankara 1977, s. 37. 
128 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 30 vd; İbn Kesir XII, s. 84 vd. 
129 Hasan İbrahim Hasan, Tarihu 'd-Devleti'l-Fatımiyye, Kahire 198 1 ,  s. 378 vd. 
ı� . 

Fazlurrahman, Islam ve Çağda�lık, (tre. A.Açıkgenç, M.H.Kırba§oğlu), Ankara 1 990, s. 
l l L  

lll . 
I.Kafesoğlu, a.g.e ., s. 1 1 5. 

1 32 Alp Arslan, önde gelen adamlanndan Erdem'in maiyetinde Batıni mezhebinden birisi
nin çalı§tırdığını duyunca ona hiddetlenmi§ti. Erdem'in bu §ahsın Bitıni olmayıp Şii 
olduğunu açıklaması üzerine Sultan: "Ey kötü adam, Rafızi mezhebi o kadar iyi midir ki, 
onu Bitıni mezhebine kalkan yapıyorsun? Zira, her iki gruba da lanet olsun" diyerek, bu 
mezheplere kar§ı olan tavrını göstermi§tir. Bkz. Nizamü'l-Mülk, a.g.e., s. 208 vd. 

ııı Hifız Ebru, a.g.e., s. 337 b. 
l :ı4  ı . 

hi 
. 

d F. Köprü ü, "Harızmp ar", l.A V /I, s. 284 v . 
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ı � ı ı ı ı  f.ı rk ederek Inı müesseselerin açılmasını ve böylelik le Sünniliğin i lmi 
yolla güçlendirilip, "devlete bağlı temiz akldeli insanların yeti§mesini" 

ı "" . ı ı ı ıaç a ı ı ıı§tır. 

Selçuklular devlet i§lerini vezirlerine havale ettiklerinden, sultanlar 
o ı ı l.ı nn i§ lerine fazlaca müdahale etmezlerdi. Esasen vezir devletin memu
rı ıydu ve yaptığı bütün i§leri bağlı bulunduğu sultan adına yapmaktaydı. ""  
Bu yüzdendir ki Nizamülmülk, Alp Arslan ve onu takip eden Melikph 
di i ı ıc ı ı ıinde devletin bütün i§lerinden sorumlu hale gelmi§tir. 1 37 Nizarniye 
Ml'dreseleri'ni açan Nizamülmülk, bu medreselere zengin gelirli vakıflar 
lıağl.ımı§tır. Bağdad Nizarniye Medresesi için yapılan vakıftan anla§ıldığı 
�ekliyle bu medreseler asılda ve füruda Şafiilere ait medreselerdir. Bu 
ı ı ıl'dreselerde ders verecek müderristen kütüphanecisine, öğrencisinden 
ı ı ıüstahdemine kadar herkes bu mezhepten; yani itikatta E§'ari, arnelde 
�.'ifii Mezhebinden olmalıydı. 1 38 Böylece o dönem için geçerli olan tek 
ı ı ıezhebe dayanan medrese geleneğine uygun olarak Bağdad Nizamıye 
Medresesi açıldığı gibi, buna paralel olarak ülkenin çe§itli § ehirlerinde de 
l ıuna benzer medreseler inp ettirilmi§tir . ' 3 ' 

Nizarniye Medreseleri genelde Sünni, özelde ise Şafii dü§üncesini 
güçlendirmi§lerdir. Dolayısıyla bu dü§ünceyle özde§le§en E§'arilik de 
güçlenecektir. Nizarniye Medreseleri ülkenin Ba§ta Bağdad olmak üzere 
Belh, Musul, Nisabur, Herat, İsfehan, Basra, Merv, Rey vb. önemli 
�l'hirlerinde inp edildi."" Açılan bu medreselerle Şia ve Mutezile fikri 

' " H Emin, a.g.e., s. 220 vd; Henry Laoust, İslam'da Ayrılıkçı Görü�ler, (ter. E. Ruhi 
Fığlalı-S. Hizmetli), İstanbul 1 999, s. 207; Ali Sevim, "Selçuklular-Mısır Fatımi Devlet
k:ri İl i§kilerine Genel Bir Bakı(, VIII. Türk Tarih Kongresi Bı/diri/eri II, Ankara 1 9 8 1 ,  
s .  750. 

"" Aydın Taneri, "Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Vezirlik", Tarıh Ara�tırmaları Der
gisı V/8-9 (1 967),  s. 97 vd. 

' "  İbnu'l-Esir X, s .  79 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 146; M.H.Şendeb, el-Hadaratu 'l-İslamiyye 
fi' Bağdad fi Nısjl's-Sani mine'l-Karni'l-Hamisi'l-Hicri, Beyrut 1 404/ 1 984, s .33 vd; A. 
Muhammed Hasaneyn, Selaçıka İran ve'l-Irak, Kahire 1970, s.78; Gıyaseddin Hondmir, 
Düsturu'l-Vüzera, (n§r. Harbi Emin Süleyman), Mısır 1 980, s. 247 vd. 

"" İbnu'l-Cevzi XVI, s. 304; Sı bt, a.g.e., s. 1 40. 
' ''' İbnu'l-İmad III, s. 384 vd; es-SuyGti, Tarihu ... , s. 420 vd; Muhammed Receb el-BabGmi, 

"Nizamu'l-Mülk et-TGs!", Mecelletü 'l-Ezher XXVII/S, (1 955), s. 503. 
'"' es-Subki, s .  3 1 3;  Ebu Şame,a.g.e., s. 62 vd. 
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geriletilirken, Sünniliğe İnuarız· bütün fikirlere kaqı da nı ücadele cdi l ı ı ı i�
tir. 141 Medreselerin vakfiye §artları gereği buralardan Şafii fakihlcr ycti§e
rek Islam aleminin çe§itli bölgelerine dağılmı§ ve gittikleri yerlerde mez
heplerini yaymı§lardır. Nitekim, 1 082 yılında· Halifenin elçisi ·olarak Sul
tan Melik§ah'a· giden Nizarniye Medresesi'nin ünlü müderrisi Ebu İshak · 
E§-Şirizi, "Horasan'a gitmek için yola çıktığımda hiçbir beldeye, hiçbir 
karyeye uğramadım ki; orada benim yeti§tirdiğim kadı, müfti, hatip bir 
öğrencim veya dostum ·olmasın'' demektedir.14" Bu if adeden de anla§ılacağı 
üzere, Nizarniye Medreseleri'nden yeti§en insanlar ülkenin her tarafında 
görev almı§lardı. Bu medreselerin açılmasındaki gayelerden biri de, ilmi 
faaliyetlerin yanı sıra devletin ihtiyaç duyduğu adli, mali ve idari personeli 
yeti§tirmek olduğuna göre,141 bu hedefin hakkıyla tahakkuk ettiği gözlen
mektedir. 

Nizarniye Medreseleri, Selçuklular döneminde İslam aleminin ve 
Şifiilerin en parlak simalarının yeti§tiği ve görev yaptığı yerler olmu§tur. 
Sayıları hayli kabarık olan bu §ahıslardan bazılarının gösterilmesi ile iktifa 
edilecektir. Bu-§ahsiyetlerin ba§ında Nisabur Nizamiyesi'nin müderrisi, 
aynı zamanda Gazali'nin de hocası bulunan İmamu'l-Harameyn Cüveyni 
( öl . l  085) gelir. Selçuklu Sultanları'ndan ve Nizamülmülk' den iltifat gören 
bu alim otuz sene müdenislik yapmı§tır. Cüveyni, Şafii fıkhının yanı sıra 
E§'ari kelamında da BakiHani'den · sonraki en büyük temsilcidir.144 
BakiHani'nin görü§lerine paralel görü§ler ta§ıyan Cüveyni; münaka§aları 
daha titizlikle ele alarak BakiHani'den daha dikkatli davranmı§ ve adeta 
E§' ari kelamını yeniden in§a etmi§tir.145 Cüveyni, aynı· zamanda dönemin · ·  
önemli fakihlerinden olduğu halde, E§'ari kelamı üzerindeki çalı§maları ile 
kelamcılık tarafı fakihlik yönünden ileri geçerek, bu cephesiyle daha fazla 
tanınmaya ba§lanmı§, bir manada da Bakiliani çizgisini devam ettirmi§tir. 
Cüveyni, kelamcılığıyla birlikte sınırlı da olsa kelamın kapılarını felsefeye 

141 . - -

H. Emin, a.g.e., s. 223; A.M.Hasaneyn, a.g.e., s. 1 72 vd. 
J42 A es-Su bkı, a.g.e., IV, s. 2 1 6  . . 

143 H.Emin, 223; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara1 982, s. 35. 

14 4 es-Su bki V, s. 168 vd; İbn Hallikan III ,  s.168 vd; İbn Kadı Şuhbe I, s. 275- vd; 
M.Şerefeddin, a.g.m., s . 1 0 7  vd;-C.Brockelmannn, "C üveyni", lA. III, s. 249; H. Laous·t, 
a.g.e., s. 2 1 7. 

145 - ---- . -

M.Watt, a.g.e., s. 1 05. 
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açııu§tır. "'' O, bu tavırlarıyla özellikle E§'ari kelamının geli§mesini temin 
ederken, öğrencisi Gazali'nin de fikir sisteminin temellerini atmı§tır. 

E§'ari kelamında belirleyici bir yeri olan Cüveyni, 147 yetİ§tirdiği 
öğrenciler vasıtasıyla etkisini uzun süre devam ettirdiği gibi, İslam ale
ıninde önemli kelamcıların yetİ§mesine de zemin hazırlamı§tır. 148 Bunlar
dan birisi olan Ebu'I-Kasım el-Ensari, Selçuklular döneminin ünlü kelam
cısı Şehristani'nin hacası olduğu gibi, 149 Cüveyni'nin bir ba§ka öğrencısı 
olan Ömer Ziyauddin de me§hur kelamcı Fahreddin Razi'nin hocasıdır. "" 

Hacası Cüveyni'nin takipçisi olan büyük alim Gazali, Şafii fıkhının 
yanı sıra kelamda da bir otori te olarak günümüze kadar tesirlerini devam 
ettirmİ§tİr. Gazali, kelamın kapılarını felsefeye ve mantığa açarak Imam 
E§' ari'yi bir kez daha a§tı. 15 1 Dolayısıyla E§'ari, Bakillani, Cüveyni çizgisini 
devam ettiren Gazali, aklı her meseleye tatbik etmekten kaçınmamı§ ve  
imana ait meselelerde tam bir rasyonalist gibi davranmı§tır. Ehl-i sünnet 
dı§ı fikirlerle §İddetli bir §ekilde mücadele etmİ§, aklın çözernedİğİ mese
lelerde vahye dayanmak gerektiğini söyleyerek mutasavvıf ki§iliğini de 
ortaya koymu§tur. Dönemindeki çalı§malarıyla E§'ari kelamının nihaı 
zaferi Gazali ile temin edilmi§ olduğu gibi, 1 5'daha sonra gelen Fahreddin 
Razi (öl. 1 209) ve benzeri alimierin de aynı yolda yürümeleri sağlanmı§-

146 Abdulazim ed-Dib, "Cüveyni", D.İ.A. VIII, İstanbul 1993, s. 1 42: Önceleri E§'arilik ile 
Maturidilik arasında mütqabih ayetleri tevil etmeme konusunda birlik var ıken sonraları 
Cüveyni, E§'ariliğe tevil metodunu getirerek mezhep imamını a§mı§ oldu. Bkz. 
Taftazani, a.g;e., s. 36. 

47 • • I. Isınail Hakkı, a.g.m., s. 9. 
14 8  Osmanlı dönemindeki tesirleri için bkz. Ahmet Ocak, "Osmanlı Medreselerinde E§' ari 

Geleneğinin Olu§masında Selçuklu Medreselerinin Tesirleri", XIII. Türk Tarih Kongresi 
Bıldırileri, ( 4-8 Ekim 1999, Ankara), (Henüz yayımlanınamı§). 

149 Zehebi, A'lam XX, s.287; Zehebi, el-İber III, s.7; el-Yafii III, s. 289 vd; İzmirli İsmail 
Hakkı, "İmamu'l-Harameyn Ebu' I-Meali b.  el-Cüveyni", D.F.İ.F.M. IX ( 1 927), s. 3. 

1 50 İ. İsmail Hakkı, a.g.m., s. 3; Süleyman Uludağ, Fahrettin Razi, Ankara 199 1 ,  s. 2. 
1 5 1 Kelam sisteminde köklü deği§iklikler meydana getiren Gazali, bir taraftan Aristocu 

geleneğe bağlı Mq§ai filozoflarını elqtirirken, diğer taraftan Aristo mantığını Islami 
ilimler arasına katıp, mantık bilmeyenin ilmine güvenilmeyeceğim de ileri sürmü§tür. 
Nihai hedefin ise ke§if yoluyla elde edilebileceğini kabul ederek E§'ariyeye klasik mantık 
ve felsefeden sonra tasavvufun kapılarını da açmı§tır. Geni§ bilgi için bkz. Y. Ş. Yavuz, 
a.g.m., s. 449. 

1 52 Brockelmann, Tarih IV, s. 39; Mustafa Çağrıcı, "Gazzali", D.İ.A. XIII, s .  49 1 ;  M. Sait 
Özvervarlı, "Gazzali", D.İ.A. XIII, s. 507. 
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tır .'" Özellikle Rizi, kelarnı iyice aklllqtirerc:k E§ 'arl kdlıı ı ına yc:n i  u fuk

lar açmı§, 154 felsefeyi kelam ile birle§tirerek felsefi kelam dünemini ba�Ln
mı§tır. '" Gazall kelamı güçlendirmek için bilerek veya bilmeyerek felsefi 
metodara ba§vurmu§tur. Filozofları reddetmek için --yazdığı "Tehafetü'l
Felasife"si me§hurdur. Gazill, bu - çah§maları ile - Batı filozoflarını da 
etkilemi§tir. ''" 

Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın Hanefller, vezir Nizamülmülk'ün de- 
Şafii'lere ikramlarda bulunması ,  bu mezhep alimlerinin iltifat görmelerine 
ve fikirlerini yaymalarına sebep olmu§tur. Özellikle Nizarniye Medrese
leri'nin açılmasından sonra Şafiilik ve beraberinde E§ 'arllik büyük bir· ge
li§me göstermi§ tir. Bu hususta E§ 'arl alimlerinin Selçuklular devleti 
tarafından desteklenmesinin ve Nizarniye Medreseleri'nin açılmasının 
payı büyüktür. 157 

Selçukluların ve onların a§tığı Nizarniye Medreseleri'nin Şafii ve 
E§'arlliğin geli§mesindeki yeri birazda bu medreselerden yeti§erek İslam 
aleminin deği§ik bölgelerine dağılan, gittikleri yerlerde Nizarniye ekolünü 
d·evam ettiren insanlar sayesinde olmu§tur. Kaynaklar incele-ndiğinde. İs
lam aleminin deği§ ik  yerlerinden gelerek ·Nizamiye Medreseleri'nde yeti- . 
§en ve memleketlerine dönerek oralarda Şafiiliği, dolayısıyla da E§'arlliği 
yayan insanları tespit etmek mümkündür. Bu phıslara dikkat edildiğinde 
Endülüs 'ten Miveriünnehr'e, Kafbslardan ·Yemen'e kadar olan deği§ik 
bölgelerden geldikleri ve Şafiiliğin eğitim yerleri olan Nizarniye Medrese-

m - . - .. 
Kasım Kufralı, "Gazzali", /.A . IV, s. 75 1 ;  O. Ferruh, a.g.e.; s. 546 vd; Ta§köprüzade, 

Mevzuatu 'l-Ulitm, (tre . . Kemaleddin M. Efendi), İstanbul 1 3 1 3, s .  565 vd. 
ll4 

T f A A -a tazanı, a.g.e., s. 36. 
lll Y.Ş.Yavuz, a.g.m., s. 449. 
,. Raymond Manini, Gazali'den etkilenenlerdendir. O, muhaliflerin fikirlerini reddederken 

Gazali'nin eserlerinden parçalan·olduğu· gibi-, fakat müellifin ismini zikretmedeıı nakletmi§
tir (Bkz. H. Z. Ülke n, a.g.e., s . 124 :  O'Leary, a.g.e., s . 1 7J: İ. H İzmirli, ı:ı.g. e., s . 1  O) . Yine · 
Saint Thomas, Gazali'nin fikirlerinden geni§ bir §ekilde istifade etti. ·ockham'lı · William, 
Peter D'illy ve Nicalaus de Auctricuria gibi filozoflar da Gazali'nin eserlerinin Latince 
tercü-melerinden istifade ederek etkisinde kaldılar ·(Bkz. -s.-H. Bölay, a.g.e., s.9 1 :  H. Z. Ül
ken, a.g.e., s . 124) .  Gazali'nin tesirleri bu kadarla kalmamı§tır. Daha sonra gelen Montaigne 
(öl . 1 592), Descanes (öl . 1 650) ve David Hume (öl. 1 1 76) gibi filozoflar Gazalt'nin metotla
rını kullanmı§lardır. Bkz. Y. A. Çubukçu, Gazzall ve Şuphecilik, s . 1  00 vd; Ph. Hiüı ,Arap 
Tarihinin Mimarları, (trc.Ali Zengin), İstanbul 1 995,-s. 1 8 4  vd. 

157 Fazlurrahman, Islam, s. 232. 
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Ini ' nde yeti§t ikten sonra memleketlerine döndükleri görü lür ."' Bu n lar 
g i tt ikleri yerlerde Şafıi fıkhını ve E§ 'ari kelamını temsil etmi§ ve yayılma
s ına hizmette bulunmu§lardır. Bu geli§melerin merkezinde hiç §üphesiz 
ki, bahsedilen medreselerin kurulması ve geli§mesini devlet politikası ha
line getiren Selçukluların payı büyüktür. ' '9 

3 - H a n b e l i l i k  

Ehl-i sünnet mezheplerinden üçüncü büyük mezheb olarak kabul 
edilen Hanbeli Mezhebi, İmam Ahmed b. Hanbel'in (öl . 855) görü§lerini 
benimseyenlere verilen addır. İmam Şafii'nin yanında yeti§en ve ondan 
büyük oranda etkilenen Ahmed b. Hanbel, Abbas! Halife lerinden 
Memun zamanında ba§layan ve halefierince de devam ettirilen Mutezile 
görü§lerinin zorla halka kabul ettirilmesi senelerinde büyük eziyetler 
görmü§tür. Ahmed b. Hanbel, fıkhın füruundan ziyade hadis usulü ile 
ıne§gul olmasından dolayı, bazı alimlerce fakihten çok muhaddis kabul 
edilir. '"" 

Hanbeli Mezhebi, diğer büyük mezheplere oranla azınlık durumunda 
kalmı§tır. Bunun ana sebeplerinden birisi, diğer mezheplerin daha önce
den ve büyük merkezlerde genellikle de bir s iyasi desteğin tesiriyle yayıl
mı§ olması, buna kar§ılık Hanbeli Mezhebi'nin yayılma sahasının daral
ması ve diğer mezhepler için konu ettiğimiz §ekilde Hanbeliliği yayacak 
kadıların bulunmamasıydı. Bir ba§ka önemli sebep ise, Hanbelilerin kendi 
mezhep anlayı§larından kaynaklanan yorumlarla taassup ve §iddete meyillı 
olmalarıydı. O yüzdendir ki bu mezhep, imamının ilim, vera ve dindarlığı 
ölçüsünde yayılma imkanı bulamamı§tır. " ' Bidatlere kar§ı son derece ya
sakçı bir tavırla yaklapn ve bunu ifrat noktasına vardıran Hanbeliler, di
ğer Sünni mezheplerde olmayan bir taassup ve ho§görüsüzlüğe yönelmi§-

' Endülüs'ten gelenlere Ebu'!-Velid et-Tecibi el-Bad ( öl. 1 O 8 1 )  (Bkz. İbnu'd-Dimyati 
XIX, s. 1 25  vd) ve Ali b.  Haskaveyh el-Meraği (öl. ! 1 22) (Bkz. İbnu 's-Salah II, s .  5 9 1 ,  
607) ; eğitiminden sonra Maveraünnehr'e dönerek Şafii fıkhı öğreten Ebu'I-Hasan e§ 
Şami (öl. 1 1 1  O) (Bkz. Abdulmecid Bedevi, a.g.e.,s.229 vd) gibi §ahıslar örnek gösterilebi
lir. Yemen, İskenderiye ve Nisabur gibi benzer bölgeler için bkz. A.Ocak, a.g.e. 

"" Bu konuda, Nizarniye Medreseleri'nde görev yapan müderrisler, ilmi özellikleri ve 
eserleri için bkz. Ahmet Ocak, a.g.e., 

""' Goldziher, "Ahmed b. Hanbal", İ.A. I, s. 1 71 .  
M .Ebu Zehra, Tarıhu . . . II, s .  542; el-Hafni, a.g. e., s .  1 95 .  
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lcrdir. "Emrı bi'l-Man1f ve Nchyi ani'l-Münker" adına insanlara baskı 
yapmı§lar, onlara kar§ı kuvvet kullanmaktan çekinmemi§lerdir. "ı Kendi
leri "Mihne" olayında en büyük baskı ve zorbalığı görmü§ olan bu mez
hep sakinleri, ne yazık ki, daha sonraki dönemlerde kendileri gibi dü§ün
meyenlere kar§ı §iddet kullanmaktan kaçınmamı§lardır. Ara§tırmamıza 
konu olan dönemlerde de ho§ olmayan misallerini vermek zorunda kala
cağımız bu mezhep, bahsedilen olumsuzluklar yüzünden fazla geli§me ve 
yayılma imkanı bulamamı§tır. Buna rağmen, İslam aleminin üçüncü 
büyük mezhebi ve fıkhi dü§üncesi olarak varlığını günümüze kadar devam 
ettire bi imi§ tir. 

Hanbeli Mezhebi, mezhep imamının yapdığı ve fikirlerini yaydığı 
yer olması bakımından en çok Bağdad ve çevresinde yayılmı§tır. 1., Özel
likle Selçukluların hakimiyeti döneminde, Bağdad'da Hanbeli ulemasının 
büyükleri yeti§mi§, bu phıslar dü§ünce ve davranı§larıyla dönemin fikri 
ve sosyal yapısına tesir etmi§lerdir. Hanbeli Mezhebi'nin bölgede geli§
mesinde en büyük pay, adeta döneminde mezhebin ba§ halkası duru
munda olan büyük alim Ebu Ya'la'ya (öl. 1 065) aittir. Bu alim, zamanında 
Hanbelilerin reisi durumundaydı. Sayısız öğrenci yeti§ tirmi§, Mansur 
Camii'nde Ahmed b. Hanbel'in oğlu Abdullah'ın kürsüsünden halka ha
dis imla ettirmi§tir. Asrının fakihi olan bu insan, el-Harim kadılığı 
yanısıra Harran ve Hulvan (Hilvan) kadılıkları görevini de yürütmÜ§tÜr. 
Vefat ettiği zaman devlet ricaliyle beraber Hanefi Kadısı Ebu Abdullah 
ed-Dameğani ve diğer fakihler cenazesinin arkasından yürümü§lerdi. 
Bahsedilen asırda yeti§en Hanbeli ulemasının ekserisi onun öğrenciliğin
den yeti§mi§lerdir. 164 

Şam bölgesinde ıse, müntesipleri yaygın olarak bulunan Şafii ve 
Hanefilikten sonra en fazla mensubu bulunan mezhep Hanbeli Mezhebi 
olmu§tur. Şam'a Hanbeliliği ilk defa getiren Ebu'I-Kasım el-Hüseyn'dir 
(öl.945). Şam ve civarında fazlaca yayılma pnsı bulamayan bu mezhep 

162 
Goldziher, a.g.m., s. 1 7 1 ;  el-Hafnt, a.g.e., s. 1 95.  

163 
Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 3 1 2  vd; Ferhat Koca, "Hanbel! Mezhebi, D.İ.A. XV, s. 528. 

164 el-Uleyml II, s. 128 vd; İbnu'l-Verdt I, s. 5 1 7; Zehebt, el-İber II, s .  309; Zehebl, Düvel 
II, s. 234; İbnu' l-Cevzl XVI, s. 98 vd; İbnu'l-Estr X, s. 52; İbn Keslr XII, s. 1 02 vd; 
İbnu'n-Nacdr XVI, s. 1 1 7  vd; İbn Receb III, s .  12  vd. Bahsedilen kaynaklardan bu 
alimierin isimleri tespit edilebilir. 
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Sl'lçuklular döneminde biraz canlanma göstermi§tir. Bağdad'da Hanbeli 
:tli ııı Ebu Ya'la'dan fıkıh okuyan ve sonrada bu bölgeye gelerek mezhebi 
buralarda yayan Ebu'l-Ferec e§-Şirazi el-Makdisi (öl. 1 093) ile Hanbeli 
Mezhebi bu bölgede canlanmı§tır. Kerametleri açık olan, Dıme§k hakimi 
Tutu§ tarafından da büyük saygı ve hürmet gösterilen bu alim, mezhebini 
�am bölgesinde yaymı§tır. 165 Ebu'l-Ferec, oğlu Abdulvahhab'ı ( öl. l 1 4 1 )  
yeti§tirerek kendi yerine bırakmı§ 166 v e  bu phıs Dıme§k'te bir Hanbeli 
Medresesi yaptırdığı gibi mezhebin Şam bölgesinde geli§ip güçlenmesine 
de gayret göstermi§tir. 167 

Hanbeli Mezhebi mensuplarının etkili bir §ekilde bulunduğu ba§ka 
bir mekan ise Harran'dır. Bağdad'da Ebu Ya'la'dan fıkıh okuduktan sonra 
Harran'a gelerek buranın kadısı, vaizi ve müftisi olan Ebu'l-Feth el
Harran! ( öl. l 083 ) ,  diğer faaliyetlerinin yanı sıra mezhebini de yaymı§tır. 
Bu dönemde Harran, M usul emiri Şerefuddevle M üslim b. Kuren'in 
hakimiyetinde idi. Müslim'in Antakya meselesi yüzünden Tutu§ ile 
aralarının açılması üzerine, Mısır Halifesinden yardım alarak Şam'ın zap
tma giri§mesi ve Tutu§'u Dıme§k'te muhasara etmesi, Harran kadısını 
isyana sevk etti. Harran'ı Rafızi olan Müslim'in elinden kurtarmak isteyen 
Kadı Ebu'I-ı:eth, Türkmen emiri Çubuk Bey'le temasa geçerek §ehri ona 
teslim etmek istedi. Durumu haber alan ve o sırada Tutu§'u muhasarayla 
me§gul olan M üslim geri dönerek, Çubuk Bey yeti§meden Harran'ı ku
pttı ve §ehri mancınıklarla döverek ele geçirdi. Kadıyı ve ona bağlı olan
ları katiettikten sonra surlardan astırdı ." '  Ka br i Harran' da ziyaret yeri 
olan Ebu'l-Feth, Hanbeli Mezhebi'nin bölgedeki önemli temsilcilerin
dendi. 

Harran gibi Hanbeli Mezhebi'nin görüldüğü bir ba§ka mekan da 
Am id (Diyarbekir ) 'dir. Yine Ebu Y a'la'nın öğrencilerinden olan ve sonra
dan Ebu'I-Hasan el-Amidi olarak tanınacak olan Ali b. Muhammed el
Bağdadi ( öl. l 075 ), Bağdad'da Hanbeliler in önde gelenlerindendi. Bizzat 

165 el-Uleymi I I, s .  1 90 vd; Zehebi, el-İber II, s .  352. 
166 Ş.Dayf, a.g.e., VI, s. 1 08 vd. 
1 67 Zehebi, el-İber II, s. 45 1 ;  Zehebi, Düvel II, s. 279; İbn Tağriberdi V, s. 262; el-Yafii III, 

s. 268. 
168 İbn Receb III, s. 42 vd; el-Uleymi II, s. 1 73 vd; Zehebi, el-İber II, s. 135 ;  İbnu'l-Esir X, 

s. 129 vd; O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 1 45. 
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hocası tarafından Mansur Camıi'nde ders ve fetva vermek ıçin görevle ı ıd i
rilmi§ti. Dönemin Hanefi kadısı Ebu'I-Hasan ed-Dameğani ve  �afıi al im 
Ebu İshak e§-Şirazi'nin de yakın dostu olan bu phıs, Besasiri olayları 
yüzünden Bağdad'dan ayrılarak Amid'e gelrni§ ve buraya yerlqmi§ti. 
Hayatının sonuna kadar Amid Camii'nde hadis okutan, ders veren ve 
mezhebini yayan bu alim, dört ciltlik "Umdetu'l-Hadır ve'l-Kifayetu'l
Müsafir" adlı fıkıh eserini de kaleme almı§tı. "'" Anla§ılacağı üzere Şam, 
Harran ve Amid gibi bölgelerde görülen Hanbeli hareketlerinin hepsi 
Bağdad'daki hareketin devamı mahiyetindedir. Bağdad'da yeti§en mezhep 
mensupları diğer bölgelere giderek dü§üncelerini yayma gayreti içinde 
olrnu§lardır. Bağdad'ın Hanbeliliğin merkezi ve tek hakimiyet bölgesi 
olduğu dü§ünülürse bunun tabii olduğu anla§ılır."" 

Herat §ehri de Hanbelilik açısından önemli bir merkezdir. "Mezheb 
Ahmed'dir, Ahmed de Mezheb" diyecek kadar mezhebine taassupla bağlı 
olan ve vezir Nizamülmülk, Halife Kaim Biemrillah gibi zatlardan hilat 
alacak kadar da devrin devlet ricalinden saygı ve hürmet gören Abdullah 
el-Ensari (öl. 1 088) bu §ehirde ya§amı§tır. Tefsir, hadis, tasavvuf ve 
Hanbeli Mezhebi'nde devrinin imaını olan bu phıs devrin diğer mezhep 
alimleriyle mÜnazaraJarda buJunmU§ ve görü§Jeri sebebiyle pek çok sıkın
tılara katlanmak durumunda kalmı§tır. M ünazaradaki mahareti ve mezhe
bincieki tavizsiz hakimiyeti yüzünden diğer mezhep alimlerince kıskanıl
mı§ ve Sultan Alp Arslan Herat'a geldiğinde bizzat Sultan'ın gözünden 
dü§ürmek için kendisine tertip düzenlenrni§tir. Fakat Abdullah el-Ensari, 
ilimdeki yeteneği ve mezhebincieki mahareti sayesinde bu tertıbı bop 
çıkardığı gibi Sultan Alp Arslan'ın da iltifatına mazhar olmu§tur. "' 

� �  . 
el-Uleymi II, s. 146 vd; Ibn Receb III, s. 8 vd. 

170 Selçuklular döneminde, Bağdad'ın dı§ında Hanbeli Mezhebi'nin önemli §ahsiyetlerinin 
bulunduğu yerlerden önemli iki merkez de İsfehan ve Herat'dır. Sad b. Zendni, "Allah 
İslam'ı iki adamla korudu; bunlardan biri Isfehan'da Abdurrahman b. Mende, diğeri de 
Herat'da Abdullah el-Ensari'dir" demek suretiyle Herat ve Isfehan'daki Hanbeli alim
lerin değerini bize nakletmektedir. Diğer alimler tarafından "Bidat!er üzerine çekilmi§ 
k ı l ıç" ).\ibi acidedilen Abdullah b. el-Mende (öl. 1 077) dönemin önemlı alımlerinden ve 
ı ı ı t'l.hcbinin bölgedeki temsilcilerindendir. Bkz. el-Uleymi II, s. 1 60 vd; lbn Receb III ,  s . 
. • r, vd;  i bnu'l-Cevzi XVI, s. 194 vd; F.Koca, a.g.m., s. 527. 

' ' 
l l ı ı ı  l ·. l ı l  Ya'L'i II, s. 247; İbn Receb III, s. 50 vd; el-Uleymi II, s. 1 8 1  vd; Zehebi, Tezkır e 

l l l . ' 1 1 X 1 vd. 
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Verilen misallerden de anla§ılacağı üzere Bağdad Hanbeli Mezhebi 
i \ i n  her zaman merkez durumunu muhafaza etmİ§, Selçuklular döne
ın inde de bu hususta bir değİ§me olmamı§tır. Suriye, Anadolu ve Horasan 
lıii lgelerinde de bu mezhep mensupianna rastlanmakla beraber, diğer 
mezhepler yanında azınlık durumunda oldukları görülmü§tür ki, bu 
1 lanbeli Mezhebinin genel yapısından kaynaklanan bir husustur. 

4 - M a l i k i v e  Z a h i r i l i k  

Selçukluların hakimiyet sahasına bakıldığında yukarıda ana hatları ve
rilmeye çalı§ılan üç büyük mezhebin yaygın §ekilde varlıklarını devam 
ettirdikleri ve sosyal bünyeyi etkiledikleri görülür. Şurası muhakkak ki, 
Fhl-i sünnet mezhepleri bunlardan ibaret değildir. Bugün için müntesibi 
kalmayan, fakat bahsedilen dönemde bağlıları, fakihleri olan Evzai ve Za
hiri Mezhepleri gibi yine Sünni ekaiden olan mezhepler o dönemde mev
cuttu. Bu mezhepler, görü§leri ve faaliyetleri ile fazla fonksiyon İcra et
meseler de, bahsedilen dönem için ya§ayan mezhep konumundaydılar. 
Zikredilen bu küçük mezheplerle birlikte yine müntesibi diğer üç Sünni 
mezhebe nazaran fazla olmayan, dördüncü büyük Sünni mezhep Maliki 
Mezhebi de bahsedilen coğrafyada yapyan bir mezhepti. 

Sünni mezheplerin dördüncüsü Medine'de yapyan ve burada vefat 
eden bu yüzden de kendisine "Medine İmamı" denen İmam Malik b. 
Enes'in ( öl.795) görü§lerini benimseyen insanların mezhebidir. Bu mez
hep, hukuk metodu olarak diğer mezheplerden ayrı bir yol benimseyip 
Medine örf ve adetini ön plana çıkarır. Hicaz hayat tarzı, bedevi hayat 
tarzı olduğu için, Maliki Mezhebi bu hayat tarzına uygun dü§mÜ§tür. 
Mezhebin daha sonraki yayılma sahasına bakıldığında da, bedevi hayat 
tarzına yakın olan Kuzey Afrika ve Endülüs gibi bölgelerde fazlaca yayıl
dığı görülür. özellikle İslam aleminin batı tarafında yayılan bu mezhep, 
Evzai ve Zahiri mezheplerini benaraf ettikten sonra hemen hemen bütün 
Kuzey Afrika'ya hakim olmu§tur. ';-- Selçukluların hakim olduğu Irak, 
Bağdad ve Şam Maliki fıkhının en az destek gördüğü yer olmu§tur. '1 ' Buna 

1 12 J. Schacht, "Malik b.  Anas", İ.A. VII, s. 256; O. Keskioğlu, a.g.e., s. 1 1 5; Salim Öğüt, 
"Evzai", D.İ.A. XI, s. 546. 

'" Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 3 1 2 .  
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rağmen bahsedilen bu bölgelerde Maliki Mezhebi'nden alimleri görrnek 
mümkündür. '74 

Zahiri mezhebinin kurucusu ise Davud b. Halef el-İsbehani'dir 
( öl.883  ). Şafii alimlerinden ders alarak yeti§en bu phıs, daha sonraları 
nassların zahirierine itibar ederek yeni bir metot belirlediğinden dolayı bu 
görü§e Zahiri Mezhebi denmi§tir. "' Mezhebin ikinci imaını konumunda 
olan phıs ise Endülüslü alim İbn Hazm'dır ( öl. l  064 ). Önceleri Şafii olan 
İbn Hazm sonradan Zahiri görü§lerine meylederek bu mezhebin ate§li 
müdafii olmu§tur. Kur'an ve hadislerin zahiri manalarını kabul ederek 
fıkıhta yeni bir metot benimsemi§tir. Dörtyüzün üzerinde eser kaleme 
alan ve mezhebin gerçek manada geli§mesini sağlayan İbn Hazm'dır. "6 
Daha çok Endülüs ve Kuzey Afrika'da yayılan bu mezhebe, İslam alemi
nin diğer bölgelerinde de az miktarda rastlanmaktadır. Özellikle X.  asırda 
doğu bölgelerinde yayılma imkanı bulmu§lardır. Bu sebeptendir ki el
Makdisi ( öl. i l l3 ), kendi zamanında Sünni mezhepleri sayarken 
Hanbelllerin yerine dördüncü Sünni mezhep olarak Zahirileri saymakta
dır. 177 

' 4  Bağdad'da Malikilerin reisi Ebu'I-Facil el-Malik! (öl.1 060) (Bkz. İbn Tağriberdi V, s. 
69) ;  Irak Malikilerinin §ey hi olan Ebu Ya' la el-Abdi (öl. l 096) (Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 
362 vd) ;  fak! h ve muhaddis olan Abdullah b. Ebi Cafer el-Malik! (öl . l  1 3 1 )  (Bkz. Zehebi, 
el-İber II, s. 425) ; fıkıh ve nahivde üstat olan Ebu'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Malik! en
Nahvi (öl. l 1 36) gibi §ahıslar zikredilebilir. Evzai Mezhebi, Suriyeiiierin mezhebi ol
makla beraber, kısa bir süre sonra bölgedeki tesiri azalmı§ ve yerini Hanefi, Şafii ve az 
miktarda da Maliki Mezhebi'ne terk etmi§tir (Bkz. A.J. Wensınck, "Evzai", !.A. IV, 
s .419) .  Suriye bölgesi de Maliki Mezhebi mensuplannın az da olsa görüldüğü yerdir. Ali 
b.  Ahmed el-Gassani ( öl. 1 1 34) (Bkz. Zehebi, el-İ ber II, s. 438) ve Ebu'l-Haccac el-Mağ
ribi (öl. l 1 48) (Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 466; İbn Kesir XII, s. 243) gibi Maliki alimleri 
örnek olarak gösterilebilir. 

ın 
O.Keskioğlu, a.g.e., s . l 40. 

176
C. Van Arendonk, " İbn Hazm", İ.A. V/II,  s. 748 vd. 

77 R. Strothmann, "Zahiriyye", İ.A. XIII, s. 458: Selçuklular döneminde Irak ve civarında 
da Zahiri alimlerini görmek mümkündür. Muhammed b. Fütuh el-Hamidi (öl. I 095) 
(Bkz. İbnu'd-Dimyati XIX, s. 34 vd; Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 3 1 5  ) ,  hadis toplamak maksa
dıyla Rey, Dinaver, Şiraz, Kazvin, Merv, Hemadan,Vasıt, Bistam, Ahvaz ve İsferayin 
gibi pek çok beldeyi dola§an, deği§ik hadis kitaplannı ücret kar§ılığı yazan ve Zahiri 
Mezhebinin ileri gelenlerinden olan Muhammed b. Ebu Tahir el-Makdisi ( öl . l  1 1 3) 
(Bkz. Zchebi, Tezkire IV, s. 1 242 vd), ayrıca hadis hifızı Ebu Amir el-Abderi ei
Fııddl"ısi (öl. 1 1 29) (Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 420 vd; Zehebi, Tezkire IV, s. 1 272 vd; İbn 
Kt·siı X l l ;  s. 2 1 7) gibi alimleri göstermek mümkündür. 
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B-M EZHEP İHTlLAFLARINA SELÇUKLULARlN YAKLAŞlMI 

Selçuklular dönemi, İslam dünyasının mezhep çeki§melerinden 
kurtulup, kendisini yok etmeye çalıpn Hıristiyan dünyasına ve içeride 
Sünniliğe dü§manlıklarından dolayı bazı durumlarda adete onların mütte
fiki gibi davranan Şiliere kar§ı derlenip toparlanma dönemidir. Selçuklula
rın islam aleminin liderliğine ele geçirmeleriyle birlikte ülkenin her yanı 
lıuzur ve sükuna kavu§mU§, devletin otoritesini sarsacak hiçbir ciddi isyan 
ve ba§kaldırı görülmemi§tir. Bu, devletin inanç gruplarına kar§ı müsama
lıakar ve adil yakla§ımının bir neticesidir. Böyle olmakla beraber, önceden 
olu§mU§ meselelerin devamı mahiyetinde olan mezhep çeki§melerinin 
Selçuklular döneminde de devam ettiği ve taraflar arasında devletin bazen 
hakem rolünü üstlenerek, bazen de kuvvet kullanarak huzuru sağladığı 
görülmektedir. Selçuklular döneminde olupn mezhep ihtilaflarının ba
§ında Tuğrul Bey döneminde ya§anan E§'ari dü§manlığı ve bunun kar§ı
sında olupn muhalefet gelmekteydi. 

1 - E § ' a r i  D ü § m a n l ı ğ ı n ı n  D o ğ u § u  v e  T u ğ r u l  B e y 

Selçukluların ilk sultanı olan Tuğrul Bey, devletin yapılanmasında ol
duğu kadar, sosyal ve dini konulardaki uygulamalarıyla da dönemine 
damgasını vurmu§ birisidir. Onun hayatı ve phsiyeti hakkında bilgi veren 
kaynaklar Tuğrul Bey'in son derece dindar, ha'lim, cömert, namazlarını 
cemaatle eda edecek kadar ibadetlerine bağlı, haftanın pazartesi ve per
§embe günlerini oruçlu olarak geçiren, mescit yapmaya dü§kün ve "Ken
dime bir saray yaptırır da yanında mescit yaptırmazsam Allah'tan haya 
ederim" diyecek kadar dini bütün bir insan olarak naklederler."" Tuğrul 
Bey, bu meziyetlere sahip bir insan ve Ehl-i sünnetin müdafii olmasına 
rağmen, kendi döneminde Ehl-i sünnetin bir kesimi olan E§'arilerin min
berierden lanetlenmesine sebep olmu§tur. Tuğrul Bey'in bu i§e yönelme
sine amil olarak yine aynı kaynaklar onun veziri Kunduri'yi ipret 
etmektedirler. 

178 
İbn Hallikan V, s. 66; S. el-Hüseyni, a.g.e.,s. 65; İbn Esir X, s. 28; Zehebi, el-İber II, s. 

304; Mahmud Makdi§, Nuzhetu 'l-Enzar fi Acaibi't-Tarihi ve'l-Ahbar II, (tah. A. ez
Zevari, M.Mahfuz), Beyrut 1 988, s. 305. 
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a - V e z i r  K u n d u r' i ' n i n  R o l ü  

İbnu'l-Esir, İbn Hallikan ve Ebu'l-Fida gibi kaynaklar Kunduri'dcn 
Şafi!lere kar§ı §iddetle taassup besleyen birisi §eklinde bahsederken; "• 
Kazvini, Tuğrul Bey'in Mutezili, Kunduri'nin ise Şii olduğunu söylemek
tedir."" Yine dönemin kaynaklarından olan Bundari, Kunduri'nin Hanefi 
Mezhebi'nde ziyadesiyle taassup sahibi ve Şafiiliğe dü§man birisi olduğu
nu zikretmektedir ." '  Günümüz ara§tırma eserlerinde de bu konuda birlik 
yoktur. Bazıları onun Mutezili ve Rafızi inancından olduğunu zikreder
ken, "- bazıları da Şii ve Mutezili olduğunu söylemektedirler. ' 8' Bir kısmı 
ise onun Mutezili, Kerramiye ve Mücessimeden olduğunu zikretmek
tedir. 1 84 Görüldüğü gibi ne eski müelliflerde, ne de yenilerinde bu konu 
hakkında tam bir fikir birliği yoktur. Ama, E§'arilere lanet hususunda 
Kunduri'nin ba§ rolü oynadığı ve bunda da onun yanlı§ inancının ve siyasi 
ihtiraslarının payının bulunduğu hususunda ittifak vardır. 

Kunduri'yi çok ağır bir §ekilde itharn edenlere dikkat edildiğinde, 
onların E§'arilikte mutaassıp olan Subki ve İbn Asakir gibi phıslar olduğu 
görülür. Meseleye daha tarafsız yaklapn İbnu'l-Esir ve İbn Tağriberdi 
gibi müverrihler ise daha mutedil ifadeler kullanmaktadırlar.1 85 Aynı mese
leyi ele alan A. Bedevi, konuyu geni§çe tahlil etmekte, Kunduri'yi Mute
zile ve Mücessime olarak itharn edenlerin E§ 'ariler olduğunu zikrettikten 
sonra; "Mutezile mutlak manada tenzihi kabul eden, Mü§ebbihe ise 
tecsimi kabul eden bir görü§tür, dolayısıyla bu iki görÜ§Ün bir phısta 
toplanması mümkün değildir" demektedir. "" Bedevi'nin ifadelerine dikkat 
etmek zorundayız. Zira ağır itharnlarda bulunanlar, Kunduri'den zarar 
görmÜ§ muhalif grubun temsilcileridir. Daha tarafsız olabilmek için ılım
lıların görü§lerini kabul etmek uygun dü§er. Vezir Kunduri'nin Müces-

119  İbnü'l-Esir X, s. 33; İbn Hallikan V, s .  1 38; Ebu'l-Fida II, s .  1 84. 
180 Zekeriyya el-Kazvini, Asaru'l-Bilad ve Ahbaru'l-İbad, Beyrut -, s. 447, 47 4. 
'" el-Bundari, s. 29. 
1" Abdurrahman Bedevi, Mezahibu 'l-İslamiyyin I, Beyrut 1 983,  s. 666. 
183 

A. Emin IV, s. 70. 
, .. 

M.Şerafedin, a.g.m.,  s. 1 0 1 ;  T.H. Balcıoğlu, a.g.e., s. 62 vd. 
llS 

Abdulmecid B edevi, a.g.e., s. 1 32. 
1 !16  A A Abdulmecıd Bedevı, a.g.e., s. 1 33 vd. 
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\ l l l ll' ve 1\af ızi olması dü§iinülemez. Zıra Sünni dü§ünceye ve Hancfil i ğe 
� iddetle bağlı olan Tuğrul Bey'in böyle bir phsı vezir yapması mümkün 
gilrülmcmektedir. Kaynakların abartılı ifadelerini çıkardığımızda, onun 
. ı ı ı ıclde Hanefi ve i rikatta Mutezili olduğu söylenebilir. Vezir Amidul
ı ı ıülk Kunduri, sureta haktan görünerek, ama aslında Şafiilcre olan kinini 
ve nefretini gizleyerek, dindar Sultan Tuğrul Bey'den her pazartesi ve 
per§embe ehli bidat için minberierden lanet edılmesı hususunda izin 
i s tedi .  Sultan'dan bu izni aldıktan sonra, Hanefilikteki taassubu ve Şafii
liğe olan husumeti yüzünden ve Şafiilerin de ekser çoğunluğunun E§'ari 
olmaları sebebiyle, minberierden okunan lanet i§ine E§'arileri de kattı ." 
Bu i § i  yaparken irikatta Mutezile Mezhebi'ni benimsemi§ olan Hanefiler
den de yardım alarak iyice güçlendi. Arnelde Hanefi olmakla beraber iri
katta E§'ari olanlar da bu lanetlenmeden paylarını aldılar. Böylece ülkede 
uzun sürecek bir fitne hareketi ba§ latılmı§ oldu. 

E§'arilerin lanetlenmesi i§inde Kunduri için muharrık güç olarak, 
lıelki de en önemlisi, onun siyasi ihtirasları ve bunu gerçekle§tirmede la
ı ıetleme olayını bir araç olarak kullanmasıdır. Bahsedilen dönemde 
Nisabur Şafiilerinin reisi  Cemalu'I-Islam Kadı Ebu Ömer vefat etmi§, 
yerine oğlu ve Nisabur halkının kendisiyle iftihar ettiği hadis alimi Ebu 
Sehl b. el-Muvaffak getirilmi§ti. Kendisine hilatle birlikte babasının un
vanı da verilen bu alim; E§'ariliğin hararetli savunucusu, maddi yönden 
;.engin, cömert ve cesur olup, evi de Şafii ve Hanefi ulemasının bulu§ma 
yeri idi. 

Tuğrul Bey tarafından da iltifat gören bu alimin vezirlik makamına 
getirilmesi ihtimali vardı. Ebu Sehl'in kendi makamını elinden alabilece
ğini sezen ve bu ihtimali ortadan kaldırmak için Ebu Sehl'i Sultan'ın 
gözünden dü§ürmek isteyen Kunduri, böyle bir tertibin içine girerek, 
bidatçilerin lanetlenmesi i§i için sultandan izin çıkarını§, sonra da buna 
E§'arileri katarak, hem mezhebi taassubunu diğerlerine kar§ı göstermi§, 
hem de E§'arilerin lanetlenmesi vesilesiyle Ebu Sehl'i devre dı§ı bırakınayı 
amaçlamı§tır. ' '  Sonuçta E§'ari fitnesinde mezhebi taassup ön plandaymı§ 

'" Subki I I I ,  s .39 1 ;  Bundari, a.ge. ,s .  29; İbnu'l-Esir X, s. 3 1  vd; İbnu'l-Ccvzi XVI, s. 340 
vd; Ebu'l-Fida II, s. 1 84; M.Şcrcfcddin, a.g.m. ,  s. 1 02; M.ez-Zchrani, Nizdmu'l-Vizdre 
jl'd-Devleleti'l-Abbdsiyye (334-590) , Beyrut 1 406/ 1986, s. 1 42 .  

Subki I I I ,  s .390; Abdulmccid Bcdcvi, a.g.e., s. 134; Abdurrahman Bcdcvi, a.ge., s .  6{,(, 
vd; M.Şcrcfcddin, a.g.m.,  s. 1 0 1  vd. 
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gibi görülse de, ana sebep Kundur!'n in  Ebu Sclı l  i l c  olan çcki�nı csi ı ıdc 
düğü mlenmektedir. Bu olaylarda ba§ sorumlu vezir Kundur! ve onun si
yas! ihtiraslarıdır. N e var ki,  Sultan Tuğrul Bey de vezirinin tertipleri neti
cesinde bu olayların içine çekilmİ§ tİr. 

b - I m a m  K u § e y r l ' n i n  F a a l i y e t l e r i  

Vezir Kundur!, Tuğrul Bey'den bidatçilerin Janedenmesi iznini aldık
tan sonra, E§'ar!leri de bu hükmün içine dahil ederek 1053 senesinde 
minberierde lanet oku tınaya ba§ladı. Nisabur'da m inberierden açıkça 
E§'ar!lere lanet okunurken, Ebu'I-Hasan ei-E§'arl'nin ve onun gibi dü§ü
nenlerin kafir oldukları da açıkça ilan edilmİ§tİr. "• Bu durum E§' arlierin 
büyüklerinden olan ve o dönemde Nisabur'da İkarnet etmekte olan Ebu'I
Kasım ei-Ku§eyrl ve diğer alimleri sıkıntıya sokm u§tUr. İ§lerin büyümesi 
üzerine içlerinde İmam Ku§eyr!'nin de bulunduğu E§'arl topluluğu, Tuğ
rul Bey'in huzuruna gelerek Sultanla görü§üp, kendilerine yapılan haksız 
uygulamanın kaldırılmasını İstemİ§Ierdi. Tuğrul Bey'le yapılan görü§me 
netice vermemİ§, Sul tan E§'ar!ler hakkında yanlı§ bilgilendirildiği için, 
"Bana göre E§'arl Mutezilenin üzerine bidati artırandır. Çünkü, Mutezile 
Kur'an mushafın içindedir dedi, E§'arl ise bunu nefyetti" diyerek, 
Ku§eyrl'nin ba§kanlığında gelenlerin İs teklerini redde tmİ§tİr. Bunun üze� 
ri-ne İmam Ku§eyrl, bu yanlı§lığı düzeltmek ve yapılan hareketin yersizli� 
ğini anlatmak gayesi -ile bir risale yazarak E§' ari'yi övmü§· ve Ehl-i sünneti 
i h ya eden bir imarnın nasıl olup da lanetlenebileceğini sormu§tur. ı ıo 

Ku§eyrl mektubunda: 455 ( 1 063) senesinde Nisabur'da "ei-Milletu'l
Hanefiyye"nin, dini n imam ı, sünnetin i h ya edicisi, : bidatleri - kaldıran, 
hakkın yardımcısı, halkın nasihatcısı ve gökyüzünde yıldız mesabesinde 
olan Ebu'I-Hasan- ei-E§'arl'ye lanet okunmasını ihdas ettiklerini,- oysa 
E§'arl'nin ömrünü - dinin baprısı ve bidatçile-rin, mülhitlerin ve Mu tezile
nin görü§lerini reddetmek iÇin harcadığını anlatmakta ve diğer allmlerin
nakilleriylc E§' ari'nin fazi letinden bahsetmekteydi. :Me ktubuna devamla; 

ıR• İbn Kesir XII, s. 7 1 .  
190 Subkr i ii ,  s .  399 vd; Ibnu'l-Cevzi XV, s .  340; Ibn Tağriberdi V ,  s .  56: Ku§eyri, Allah'a 

hamd, Hz. Peygamber' e salar ve selamla ba§ladığı mektubunda salih- ulemaya övgülerden 
sonra bu risalesini '"Şikayeru- Ehli's-Sünne bi Hikayeti ma N alehum mine'l-Miline" -ola- -
rak adlandırdığını belirtmektedir. 
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Tuğrul Bey'in (iınrüne dua etmekte, onun sünneti ihya eden bırisı oldu
ğunu ve onunla birlikte bidatçilerden hiç bir grubun ortada kalmadığını, 
f akat daha sonraları onun meclisinde bulunan bazı yanlı§ fikirli insanların 
I·:�·ari'nin kitaplarında olmadığı halde birtakım sözleri E§'ari'ye isnat ede
rek Tuğrul Bey'e bildirdiklerini, dolayısıyla da E§'ari'yi Sultan'ın gözünde 
kötü bir kimse olarak tanıttıklarını anlatmaktadır. Kendilerinin Sultan'ın 
yüce meclisine giderek E§'ari konusundaki bu isnat edilen §eylerin E§'ari 
tarafından söylenmediği, onun eserlerinde Sünnet' e m u ha lif §eyler ın 
bulunmadığının belirttiğini, buna kar§ılık: "Biz eserlerinde bu yanlı§ 
fikirleri söyleyen E§'ari'ye lanet ediyoruz. Eğer o bunları söylememi§se, 
bizim yaptıklarımızdan sana bir §ey yok, yaptığımız §eyden sana bir zarar 
ula�mıyor" §eklinde cevap verildiğini, kendisinin ise cevaben; "E§'ari 
benim anlattığım insandır, o asrıncia mezhep konusunda tek phıstır" 
§eklinde E§'ari'yi savunup ehli kıble nasıl tekfir edilir, diye sorduğunu 
anlatmaktadır. Bunun kar§ısında Tuğrul Bey, E§'ariler hakkında yanlı§ 
bilgilendirildiği için, "Bana göre E§'ari Mutezilenin üzerine bidati 
artırandır. Çünkü, Mutezile Kur'an mushafın içindedir dedi, E§'ari ıse 
bunu nefyetti" diyerek, Ku§eyri'nin ba§kanlığında gelenlerin istekleri 
reddedilmi§tir. Ku§eyri, risalesinde bu olayları safhalarıyla anlattıktan 
sonra, tekrar İmam E§'ari'nin büyüklüğünü hatırlatarak, ey Müslümanlar 
topluluğu yardım, yardım! Dinin iptaline ve Müslümanların temellerini 
yıkmaya çalı§ıyorlar, dedikten sonra, "Allah'ın nurunu ağızlarıyla sön
dürmek istiyorlar. Halbuki, kafider ho§lanmasalar da Allah nurunu ta
mamlayacaktır"'•' ayeti ile risalesini bitirmi§ti. 

İmam Ku§eyri'nin gayretlerinin bir netice vermemesinin sebebi, Sul
tan Tuğrul Bey'e ula§tırılan birtakım haberlerle İmam E§'ari'nin söyleme
diği §eylerin ona isnad edilmi§ olmasıdır. E§'ariler, bu §eylerin İmam 
E§'ari tarafından söylemnesi muhaldir demi§lerse de, Sultan böyle söyle
yen E§'arilere lanet edin, eğer böyle inanmıyorlarsa İmam E§'ari bır §ey 
söylememi§tir, diyerek lanet olayının devam ettirilmesini istemi§tir. 

Olayların geli§mesi üzerine, Nisabur'da bulunan ünlü muhaddis ve 
önde gelen E§'arilerden Ebu Bekir el-Beyhaki (öl . 1 066) de Ku§eyri'nin 

' " K ' ' K . T b • . ur an ı erım, ev e suresı, 32.ayet. 
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yaptığı çağrıya uyarak E§'ar!liğiıı linet lc ııınesini engellemek kastıyla, vez i r  
Kundurl'ye bir mektup yazarak E§'ariliği savunmu§ ve  yapılan baskıların 
kaldırılmasını istemi§tir. Fakat o da Ku§eyrl: gibi bir netice elde edeme
mi§tir. 19- Aksine Kundurl: irikatta Mutezill olan Hanefilerin de yardımını 
alarak uygulamayı geni§letmi§, Şafii Mezhebi'nden olanlar bidat ehli 
sayılarak kitap yazma, vaaz, hutbe ve ders verme gibi tüm faaliyetlerden 
menedilmi§lerdir.193 Aynı §ekilde, Nisabur'un reisi Ebu Sehl de, defalarca 
Tuğrul Bey'le görü§mek isteyerek durumu düzeltmek istemi§se de, Sul
tan'la görü§mek ancak vezir Kundur!'nin izniyle mümkün olduğundan 
buna muvaffak olamamı§tır. '"' 

c - E § ' a rl: İ m a m l a r ı n  T u t u k l a n m a s ı  

E§'ariler dertlerine çözüm bulamadıkları gibi, durum iyice ağırla§mı§ 
ve fitne yayılarak Horasan, Şam, Hicaz ve Irak bölgelerini de içine almı§
tır. I§ sadece lanetlemekle kalmamı§, vezirin iknası sonucunda Tuğrul 
Bey, E§'arilerin önde gelenlerinden Ebu Sehl b. el-Muvaffak, İmam 
Ku§eyrl:, er-Reisu'I-Furatl:, İmamu'l-Harameyn Cüveyn1195 gibi alimierin 

l•>� Beyhaki, mektubuna vezire selamla ba§ladıktan sonra onu öven ifadeler kullanmakta, 
Kundurl'nin ömrünün uzun, faziletinin yüce ve nüfuzunun artması için dua etmekteydi. 
Hz. Peygamber'in idareciler hakkındaki hadislerini hatırlatarak, onlara, Hz. Peygamber 
tarafından adil idarecilere verilen müjdeyi zikretmekteydi. Vezirin, dinin yayılması ve 
Allah'ın dü§manlarına kar§ı nasıl mücadele ettiği zikredilerek, bidat sahiplerine, 
Mücessime ve Mü§ebbiheden olanlara lanet etmenin gerekliliği haurlatılıyordu. Ehl-i 
sünnet mezhepleri olan Hanefilik, Şafiilik ve Malikiliğin bu bidat sahiplerinin yolundan 
gitmediği, temiz akldeli insanlar olarak yeryüzünün her tarafını doldurdukları zikredili
yordu. Mezhep imamları olan Ebu Hasan el-E§'ari'nın bütün Ehl-i sünnet mensupla
nnca faziletinin, ilimdeki yerinin büyüklüğü ve kadrinin yüceliği anlatılıyordu. Beyhaki, 
bu izahlarından sonra asıl konuya gelerek; E§'ari'nin dinde bidat çıkarmadığı, aksine sa
habe ve tabiinin yolundan gittiğini, Ehl-ı sünnet ve'l-cemaat yolundan birisi olarak Ebu 
Hanife, Imam Malik, İmam Şafii, İmam Evzai gibi ümmetin büyüklerinden, dolayısıyla 
Sünnet'i koruyan din ulularından birisi olduğunu söylüyordu. Onun ilirnde yüce bir zat 
olarak Kitap ve Sünnet ile dini n nusreti için çalı§an biri olduğunu anlattıktan sonra, vezi
rin ona lanet edilmesini terk ederek, E§'ari'ye yaptıklarından vazgeçmesini istiyordu. Bu 
konuda geni§ bilgi için bkz. Subki III, s. 395 vd; Abdurrahman Bedevi, a.ge., s .  669. 

191 
Subki III, s. 391 . 

1 14 
Subki III, s. 39 1 ;  M.Şerefeddin, a. g.m., s. 102. 

195 İlk tahsiline babasının yanında ba§layan Cüveyni, babasının eser lerini okuyarak onları 
tahkik ve tetkikle daha ileri gitti. Babasının vefatı üzerine onun yerine geçerek medresede 
ders verrneğe ba§ladı. Bu görevi yirmi yıla yakın devam etti. Medresede müderrislik yapar-
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yak.ıb ı ıarak hapsedilmesi için de emir çıkarmı�tır. Ebu Sehl §ehir dı�ında 
olduğu için yakalanamamı§, fakat Ku§eyri ve el-rurati yakalanarak §ehrin 
eski kalesine hapsedilmi§tir. Imam Cüveyni ise olacakları önceden seze
rck Kirınan yoluyla Hicaz'a gitmi§tir. 

E§'arilerin önde gelen iki aliminin yakalanarak hapsedilmesi üzerine 
Fhu Sehl kendisine bağlı adamlarıyla birlikte §ehrin kapısına dayanıp, 
mahpus alimierin serbest bırakılınasını istedi. Şehrin valisi bu isteği red
dederek sava§ hazırlığına ba§ladı . Bunun üzerine Ebu Sehl kendine ait 
köye çekildi. Ertesi günü araya giren alimler, taraflar arasında sulh yap
ınak istedilerse de ba§arılı olamadılar. Aradaki mesele görü§meler yoluyla 
çözülemeyince çatı§ma kaçınılmaz oldu ve taraflar sava§a tutu§tular. Iki 
taraf kuvvetlerinin çarpı§masında Ebu Sehl taraftarları galip gelerek valiyi 
yaralı olarak ele geçirip, hapisteki alimleri kurtardı. Kurtulan alimler, artık 
hu bölgede kendileri için ya§ama imkanı kalmadığını idrak ettiklerinden, 
Hicaz'a hicret ederek bu zulümden kurtulmu§lardır. 

Ebu Sehl ise Rey'de bulunan Tuğrul Bey'in yanına giderek özür be
yan edip, durumu anlatmak istemi§se de, hasımları daha önce Sultan'a 
ula§arak olanları kendi i s tedikleri doğrultuda anlattılar. Bunun üzerine 
Ebu Sehl yakalanarak hapsedilip, mal ve çiftlikleri müsadere edildi. Daha 
sonra hapisten kurtulan Ebu Sehl diğerleri gibi Hicaz'a göç etti. 
Kaynakların naklettiğine göre E§'arilere yapılan zulüm yüzünden İmam 
Ku§eyri, Cüveyni ve Beyhaki gibi dört yüz Şafii ve Hanefi alim 
memleketlerini terk ederek ba§ka yerlere göç etmi§ lerdir.'"' 

ken bir taraftan da Beyhakiyye Medresesi'ne devam ederek Ebu'I-Kasım el-İsferayini'den 
usCıl dersleri aldı. Hocasının bulunduğu meclislerde vaazlar verrneğe ba§ladı. Tuğrul Bey 
zamanında, vezir Amidulmülk Kundurlnin E§'arilere kar§ı dü§manlık beslernesi ve çıkan 
fitne yüzünden Cüveyni, Nisabur'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bağdad'a gelerek bir süre 
kaldı ve Ebu Muhammed el-Cevheri'den hadis okudu. Bağdad'dan Hacca giderek Mekke'de 
dört sene kaldı. Burada da ders ve fetva verrneğe devam etti. Mekke'de kalmasından dolayı 
"İmamu'l-Harimeyn" lakabını almı§tır. Diğer bir lakabı da "Ziyau'd-Din"dir. Selçuklu 
Devletinin ba§ına Alp Arslan'ın, vezirliğe de Nizamülmülk'ün geçmesi üzerine memleketi 
Nisabur'a geri döndü. Bkz. Es-Subki V, s. 1 68 vd; İbnu 'l-Cevzi IX, s. 1 8  vd; İbn Hallikan 
I I I ,  s . 1 68 vd; ez-Zehebi, el-İber II ,  s. 339; İbn Kadi Şuhbe I, s.275 vd. 

'"" Subki III,  s. 391 vd; Zehebi, A'lam XVIII, s. 470; Abdurrahman Bedevi,a.g.e., s. 666 vd; 
i\bdulmecid Bedevi, a.g.e. ,  s. 132 vd; M. Şerefeddin, a.g.m., s. 1 02 vd; Brockelmannn, 
Tarıh VI, s .  229. 
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Tuğrul Bey'in uygulaması diğer mezhep alimlerince de  hayrctlc br�ı
lanmı§tır. Ku§eyri'nin E§'ari'nin büyüklüğünü anlattığı ve diğer ulemadan 
yardım istediği risalenin etrafa gönderilmesinden sonra, bu çağrı diğer 
alimler katında da yankısını bulmu§, Beyhaki'den sonra Bağdad uleması 
da benzer açıklamalar yapmı§lardır. Bağdad'ın önde gelen Şafii alimlerin
den Ebu İshak e§-Şirazi de "E§'arilere lanet edilmesi" konusu hakkında 
kendisinden istenen fetvaya verdiği cevapta: E§'arilerin Ehl-i sünnetin 
seçkinlerinden olduğunu, dinin yayılması için gayret ettiklerini; bunun 
yanında bidatçi, Kaderiyye ve Rafızi dü§üncelerin engellenmesi için yar
dımcı olduklarını açıklamı§tır. Ebu İshak, E§ 'arilere lanet edenlerin ger
çekte Ehl-i sünnete lanet etmi§ olacakları ve bu i§i yapanların tedibinin 
uygun olduğunu, dolayısıyla bu i§ten vazgeçirilmeleri gerektiğini belirt
mi§ti. Aynı mesele hakkında Hanefi ulemasından da benzer fetvalar veril
mi§tir. Bunların önde gelenlerinden Ebu Abdullah ed-Dameğani, bu i§in 
caiz olmadığı ve yapanların tedip edilmesi gerektiği §eklinde fetva ver
mi§tir. Hanefl, Şafii ve Hanbeli alimlerince yazılan bir belge ile de, İmam 
E§'ari'nin büyüklüğü anlatılarak, ortak olarak imzalanmı§tır. Bu belge 
Arapça ve Farsça olarak çoğaltılıp etraf beldelere dağıtılmı§tır. 197 

E§'arilere lanet edilmesi olayı Sultan Alp Arslan'ın bap geçmesine 
kadar d�vam etmi§tir. Alp Arslan bap geçtikten sonra vezir Kunduri'yi 
yakalatarak önce hapsettirmi§, sonra da öldürtmÜ§tÜr. 198 Alp Arslan, 
vezirlik makamına Şafii ve E§ 'ari olan Nizamülmülk'ü getirince durum 
tersine dönmÜ§tÜr. Memleketlerinden göç etmek zorunda kalan ulema 
geri dönerek Sultan'ın ve Nizamülmülk'ün ihsan ve ikramlarına nail ol
mu§lardır. 1 053 'de ba§layan bu olaylar 1 064'de Alp Arslan'ın bap geçme
sine kadar on iki sene müddet!e devam etmi§tir. '"9 Alp Arslan döneminde 
Nizarniye Medreseleri'nin açılması ve Şafii-E§'ari ulemaya imkanlar tanın
ması ile geçmi§teki tatsızlıklar unutulmu§tur. 

•97 Subki III, s. 375. 
198 • 

Zehcbi, el-Iber I I ,  s. 304 vd; Gıyaseddin Hondmir, a.g.e., s. 244. 
" İ bnu'l-Esir X, s. 31 vd; el-Yifii I I I ,  s .  77; Ö.Ferruh, a.g.e., s.467 vd. 
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Selçuklular döneminde meydana gelen mezhep ihtilafları en fazla 
l l a ı ıbcl!ler ile Şafi!ler, dolayısıyla da Şafi!liği benimsemi§ olan E§'ar!ler 
. ıras ında cereyan etmi§tir. Bu iki grup daha çok Bağdad ve çevresinde bir
l ı ideriyle çeki§mi§lerdir. Özellikle kelaml meselelerin yorumundan kay
ı ıak la ı ıan bu münakaplar, zaman zaman fikri tartı§ma zemininden taprak 
1 iddct boyutuna kadar ula§mı§tır. Sosyal düzenin sağlanması ve huzurun 
ı cı ı ı in i  gayesiyle devletin olaylara müdahale etmek zaruretınde kaldığı da 
l ı i r  gerçektir. 

Sünni mezhepler içerisinde en fazla baskı taraftarı olan ve ba§kalarına 
kar§ı delil yerine daha çok fiili kuvvete ba§vuran mezhebin Hanbeli Mez
hebi olduğuna daha önce ipret edilmi§ti:' Esasen X. yy'da ortaya çıkan 
ve kendilerini "Selefiye" görÜ§Ü olarak adlandıran kesim daha çok 
1 lanbeli Mezhebi mensupları arasında taraftar bulmu§tur. Bütün görü§le
rini Ahmed b. Hanbel'e dayandırdıklarını iddia eden bu insanlar, akl! ve 
mantık! yolların İslam'a sonradan ve Yunan dü§üncesi tesiriyle sokuldu
ğunu iddia ederek bu metotları benimsemediler. İtikat konularında Sa
lıabe ve Tabi!n dönemindeki gibi doğrudan Kitap ve Sünnet'ten ak!denin 
;ıslını almak gerektiğini ileri sürerek, akıldan ziyade nassın belirttiği delil
lere inanmak gerektiğini kabul ettiler.:oı 

Selefi bir yakla§ımla meseleleri yorumlayan Hanbel!ler, diğer mezhep 
mensupları ile ihtilafa dü§tükleri konularda fiil! kuvvete ba§vurmaktan 
kaçınmamı§lar, kendileri gibi dü§ünmeyenlere kar§ı taassupla hareket 
etmi§lerdir. Genelde teferruat meseleleriyle uğra§mı§, taassupla hareket 
ettiklerinden dolayı da ölçülü davranmaktan uzak kalmı§lardır. -"- Selçuklu 
hakimiyetinden çok önce de Hanbelllerin Bağdad'da adeta terör estirdik
leri bilinmektedir. 934 senesinde Bağdad'da komutanların evlerini basarak 
i çkileri dökmü§, çalgı aletlerini kırmı§, sokaklarda kadın ve erkeklerin 
birlikte yürümelerine müdahale etmi§ ve insanlara baskı uygulamı§lardır. 
Baskılarını artırarak Şafi!leri öldürüneeye kadar dövmü§, namazlarda bes-

"" M.Ebfı Zehra, Tarihu . . .  II, s. 542 vd. 
''" M. Ebu Zehra, Tarihu . . .  I, s. 1 87; S .H.Bolay, a.g.e ., s. 230 vd. 

M. ez-Zuhayli, a.g.e., s. 35 vd; ei-Hafni, a.g.e., s. 1 95.  
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melenin açıktan okunmasını engellemi�lerdir. Devriıı pol is  ı ı ı L ı d lı r lı 
Bedru'l-Hur§eni, Hanbelilerin bir araya gelmelerini ve ba§ka mezhep 
mensuplarıyla görÜ§Üp tartı§malarını yasaklamı§Sa da, Hanbelilerin faali
yetlerini engelleyememi§ti. Bunun üzerine Halife er-Radi (934-940) bir 
ferman yayınlayarak bunların yaptıklarının kötü olduğunu ve vazgeç
mezlerse kendilerine kar§ı kılıç kullanılacağını bildirmi§ti. 203 

Selçuklular dönemine bakıldığında, benzer sebeplerden dolayı 
Hanbelllerin diğer insanlara kar§ı §iddete ba§vurduğunu,'04 kendileri gibi 
inanmayanların tekfir edildiğini'"' ve Sünni olarak sadece kendilerini kabul 
ettiklerini görmek mümkündür. Nitekim dönemin alimlerinden İbnu'z
Zuzeni'nin defni esnasında yapnanlar bunun delilidir: İbnu'z-Zuzeni 
defnedilip de sıra telkine gelince, Bağdad'ın önemli Hanbeli phsiyetlerin
den olan Ebu'I-Vefa el-Bağdadi (öl . 1 083) telkin verecek ki§inin yanına 
gelerek, kenara çekilmesini ve telkini kendisinin vereceğini söyledi. Telkin 
vermeye ba§ladığında: "Ey Abdullah ! Sana iki sert melek geldiğinde on
lara bakma. Sana soru sorduklarında de ki, ben Rab olarak Allah'tan, din 
olarak İslam'dan razı oldum. Ben E§'ari ve Mutezili değilim; bilakis 
Hanbeliyim, Sünniyim". Orada bulunanlardan hiçbirisi konu§maya cesa
ret edemedi. Eğer konu§acak olsalardı Babu'l-Basra (Hanbelilerin Mahal
lesi) ehli onların kafasını koparırdı.'"" Bu ifadelerden de anla§ılacağı üzere, 
Hanbeliler kendilerinin dı§ındakilerini Sünni saymadıkları gibi, 
kendilerinden olmayanlara kar§ı § iddet kullanmaktan da çekinmezlerdi. 
Hanbelllerin çeki§tikleri gruplar arasında en fazla Şafiilerin, dolayısıyla 
E§' arlierin olduğu tarihi kaynaklardan bilinmektedir."" 

201 . 
Ibnu'l-Esir X, s. 307 vd; M. Şerefeddin, a.g.m., s. ı ı 4 vd., N u. ı .  

'"' Ebu'l-Fida II, s. ı 74. 
"05 

• 

· Ibnu'l-Cevzi XVI, s. ı 82 vd. 
'"" İbn Receb III, s. 38 vd. 
207 Selçukluların hakimiyeti tesis edilmeden önce de bu iki mezhep arasında zaman zaman 

olaylar çıktığı bilinmektedir. Tuğrul Bey'in Bağdad'a gelmesinden önce benzer bir olay 
ya§anmı§tır. ı 055 senesinde iki mezhep arasında karı§ıklık çıkmı§, Hanbeliler Şafii! erin 
besmeleyi namazlarda açıktan okumalarına, Kunut duasının sabah namazında açıktan 
okunmasına ve ezanlarcia §ahadet lafzının tekrarına mani oldular. Bu sebepten meydana 
gelen olaylarda karga§a çıkmı§ ve E§' ariler korkularından dolayı Cuma namazlarını tehir 
etmek durumunda kalmı§lardı. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 6 ı 4; İbnu'l-Cevzi XV, s .  347; 
Ebu'l-Fida II, s. ı 74; İbnu 'l-Verdi i, s. 494. 
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Tuğrul Bey düneminde E§'arilere yapılan zulüm ve lanet okumasın
ı L ın sonra, Alp Arslan'ın bap geçmesiyle birlikte durum tersine dön
ı ı ı ii � t li .  Alp Arslan'ın özellikle Şafii ve E§'ari olan Nizamülmülk'ü vezir
l i ğl' getirmesi, arkasından da Şafiilik ve E§'ariliğin öğretildiği müesseseler 
ol .ı ı ı  Nizarniye Medreseleri'ni yine kendi desteğiyle açtırması, onun dev
r ini  E§'arller için geni§ imkanlar sağlanan bir dönem haline getirmi§ti. 

Alp Arslan'ın bap geçmesinden üç sene sonra vefat eden Ebu 
Y.ı'la'ya kadar Hanbeliler ile E§'ariler aynı irikadı payla§maktaydılar. Ebu 
Ya'la, yazdığı "Kitabu's-Sıfat"'"' adlı eseriyle bir yol ayırırnma gelmi§ ve bu 
ı ;ırihten sonra E§'ariler ile Hanbeliler arasında ihtilaflar ba§lamı§tır.""' 
1 l anbeliler nassları tevilsiz kabul etmeleri ve diğer görü§lere müsamaha 
göstermemeleri sebebiyle daima sertlik yanlısı olmu§lardır. Bahsedilen 
dönemde Herat'da bulunan ve Horasan Ehl-i sünnet mensuplarının 
"�cyhulislam" lakabını verdikleri Ebu Osman es-Sabuni'ye nazire olarak 
kendi bağlılarının ona da "Şeyhülislam" unvanını verdikleri Abdullah el
ı ·: ı ısari (Abdullah b. Muhammed el- Herevi) (öl. 1 089) mezhep konula
nı ıda çok mutaassıp davranmakta ve "Mezhep Ahmed'dir, Ahmed de 
Mezheptir""" §eklindeki ifadesi ile Hanbeliliğin dı§ındaki bir görÜ§Ü 
kesinlikle tanımamaktaydı. Bu §ekildeki fikirleri ve bağlıianna da aynı 
görÜ§Ü telkin etmesi sebebiyle, Şafiiler ve Hanefiler tarafından husumet 
beslenen birisi durumuna gelmi§tir. 

Abdullah el-Ensari, Horasan'ın önemli phsiyetlerinden yeti§mi§, 
i l imdeki derinliği ve fesahaundan dolayı "Hatibu'l-Acem" ünvanını al
mı§tı." '  Sultan Alp Arslan ve vezir Nizamülmülk Herat'a geldiğinde diğer 
mezhep mensupları Abdullah el-Ensari'yle vezirin önünde münazara 

"' Ebu Ya'la olarak tanınan ünlü Hanbeli alim Muhammed b. el-Hüseyn b.  el-Ferra 
(öl.458/ 1 065) 'nın eseridir. Hanbeli Mezhebi'nin inti§arında büyük rol oynayan bu alim 
yazdığı bu eserinde bir takım adiplikleri dercetmi§, eserinde Cenabı Hak'kı bir cisme 
benzerıneye delalet eden ifadeler kullanmı§tır. Bkz. İbnu'l-Esir X, s .  52; İbnu'l-Verdi I, 
s. 5 1 7; Cengiz Kellek, "Ebu Ya'la el-Ferra", D.i.A. X, s. 254 vd. 
M.Şerefeddin, a.g.m., s. 1 09.  

· ı o İbn Receb III,  s .  50-5 1 ;  el-Uleymi II ,  s. 1 8 1 .  
" İbn Ebi Ya'la II, s .  247; Nuri Topaloğlu, Selçuklu Devri Muhaddisleri, Ankara 1 988, s .  
62.  
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yapmak istemi§ler ve taraflar davet edilerek münazara yapıııal.m sağlaıı
mı§tır.·" Neticede Abdullah el-Ensari'ye, Şafiilerden cl-Alevi ed-Debusi, 
Ebu Hasan el-E§'ari'ye niçin lanet ettiğini sormu§tU. Vezir ve mecliste 
bulunanlar onun cevabını beklerneye ba§ladılar. Bunun üzerine Abdullah 
el-Ensari: "Ben E§'ari'yi tanımıyorum. Yalnız Allah'ın semada, Kur'an'ın 
mushafta ve Hz. Muhammedin bugün de peygamber olduğuna inanma
yan adama lanet ediyorum" dedi ve oradan ayrıldı. Orada bulunanların 
hiçbirisi onun heybetinden dolayı bir §ey söyleyemediler. Vezir Niza
mülmülk, mecliste bulunanlara dönerek: "Bunu istemi§tiniz, böyle yapan 
birisi isyan etmi§ olmaz" dedi. Nizamülmülk, Abdullah el-Ensari'in arka
sından ona hilat gönderdiyse de o, bunu kabul etmediği gibi kızgınlı
ğından dolayı Herat'ı da terk etti. 2 1 3 

Sultan Alp Arslan Herat'a geldiğinde, onu Sultan'ın gözünden dü§Ür
mek isteyen bazı alimler bir tertip içine girdiler. Abdullah el-Ensari'in 
mescidindeki seeeldesinin altına küçük bir heykelcik sakladıktan sonra, 
onun Mücessimeden olduğu ve Allah'ı bu heykel §eklinde tasavvur etti
ğıne dair Sultan'a §ikayette bulundular. Sultan, bir adamını göndererek 
önce bahsedilen yerdeki heykelciği, sonra da Abdullah el-Ensari'yi huzu
runa getirtti. Abdullah el-Ensari, Herat mqayihini Sultan'ın huzurunda 
oturur buldu. Sultan heykelciği göstererek, bu nedir, diye sordu? Abdul
lah el-Ensari, gayet sakin bir §ekilde; "O oyuncak bir heykeldir" §eklinde 
cevap verdi. Sultan kızarak, "Bu alimler senin buna ibadet ettiğini 
söylüyorlar" dedi. Bu defa Abdullah el-Ensari çok §iddetli bir §ekilde 
kaqı çıkıp bunun "açık bir iftira olduğunu" söyledi. 

Alp Arslan, bu durum kaqısında iddiacıların yalan söylediğini anla
yarak, Abdullah el-Ensari'yi saygılı bir §ekilde evine gönderdi. Sonra da 

Nizamülmülk, Abdullah el-Ensari'ye: "Eğer sen bu alimleri yenersen onlar senin 
mezhebim kabul edecekler; sen yenilirsen ya mezhebini deği§tireceksin, yahut onlar 
aleyhinde konu§mayacaksın" dedi. Abdullah el-Ensari de, ben onlarla elimdekilerle mü
nazarada bulunurum diyerek sağ elindeki Kitabı (Kur'an'ı) ve sol elindeki Sahiheyni (Sa
hih-i Buhar! ve Sahih-i Müslim'i) göstermi§, o mecliste bulunan alimierin hiçbirisi bu 
duruma itiraz edememi§lerdi. Abdullah el-Ensari'in hizmetçisi Ahmed el-Kalanisi'nin 
ifadelerine göre: Diğer mezhep mensupları Abdullah el-Ensari'yi vezirin gözünden dü
�ürmek için böyle bir toplantı tertip etmi§lerdi. Eğer toplantıya katılmazsa vezirin gö
t.ündcn dü§ecek, katılırsa bu defa da Heratlıların gözünden dü§ecekti. Bkz. İbn Receb 
l l l , 54 vd; Zehebi, Tezkire III, s. 1 1 83 vd. 
i l ı  rı  Reccb III, s.54 vd; Zehebi, Tezkire III, s. 1 1 83 vd; M.Şerefeddin, a.g.m., s .  l l  O vd. 
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orada bulunan tılim lcri s ık ı§t ırdı. Sonunda zor durumda kalan tıl i mlcr 
durumu itiraf ederek: "Biz bu adamın elinde çaresiz kalmı§tık. Böyle ya
parak onu senin gözünden dü§ürmek istedik" dediler. Bunun üzerine 
Sultan, onların suçlarına kar§ılık, her birinin Sultan'ın hazinesine yüklü 
miktarda para ödemeleriı;ıi emredip, bunu ödemedikçe evlerine gitmele
rini yasakladı.2 14 Abdullah el-Ensarl'yle i lgili kargaplar Sultan Melikph 
döneminde de devam etmi§ ve bu büyük alim memleketinden sürülmek 
zorunda kalmı§tır. · 15  

Alp Arslan döneminde Horasan bölgesinin önemli Hanbeli alim
lerinden birisi de Abdurrahman b. Mende'dir (öl. 1 077). Sad b. Zencani 
onun için "Allah iki adamla İslam'ı korumaktadır. Bunlardan biri 
İsfehan'da Abdurrahman b. Mende, diğeri de Herat'da Abdullah el-Ensari 
el-Herevl'dir" demek suretiyle duruma ipret etmektedir. Bidatler üzerine 
çekilmi§ kılıç gibi olduğu söylenen Abdurrahman b. Mende'ye kar§ı bazı 
ki§iler yanlı§ görü§ler isnat etmi§lerse de, İsfehan uleması İbn Mende'nin 
bunlardan uzak olduğuna phadet etmi§ ve onun yanlı§ yapmadığını kabul 
etmi§lerdir. · ' •  

b - S u l t a n  M e l i k p h  D ö n e m i  

E§'arilerin lanetlenmesinden sonra en fazla iz bırakan ve mezhep 
fitnesinde önemli yeri olan hadise, Melikph'ın bap geçmesinden dört 
sene sonra meydana gelen ve "Ebu Nasr el-Ku§eyri Fitnesi" olarak bilinen 
olaylar zinciridir. Ebu N asr, dini ilimlerdeki mahareti, münazaracılığı, 
edipliği ve mütekellimliği yanı sıra E§'ari Mezhebinde de taassup sahibi 
idi. Bu yüzden, konu§maları i ki mezhep arasında olayların çıkmasına se
bep olmu§tur.�" 

İki mezhep arasındaki olayların 1 076 senesi Mayıs ayında ba§ladığı 
görülmektedir. Hacca gitmek i çin yola çıkan'" ve Bağdad'a uğrayan Ebu 

214 
İbn Receb III, s. SS vd; Zehebi, Tezkire II, s. 1 1 84 vd; M. Şerefeddin, a.g.m. ,  s. 1 1 1 vd. 

2 15 Melik§ah kısmında bu husustan bahsedilecektir. 
216 

el-Uleymi II, s. 1 60 vd; İbn Receb III ,  s. 26 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 94 vd. 
2 1 7 İbn Hallikan III, s. 207 vd; Zehebi, el-İber II, s .  403; e l-Yafii III, s .  2 1 1 .  
.,[ 8 . . - Imam Ku§eyri'nin oğlu olan Ebu Nasr, önce babasının, sonra da Imamu'l-Harameyn 

Cüveyni'nin terbiyesinde yeti§mi§, önde gelen bir alim di (Bkz. es-Subki VII, s. 1 59 vd) . 
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Nasr el-Ku§eyri, Nizarniye Medresesi'nde ve �eylıu'�-�uylılı R ibtıtı'nda 
verdiği vaazlarda E§'ari Mezhebi'ni yücelten ve  onun üstünlüğünü ifade 
eden konu§malar yapmı§, Hanbelileri ele§tirerek onları Mücessimeye 
mensup olmakla itharn etmi§tir. Ebu Nasr'ın mutaassıplarından olan Ebu 
Sad es-Sı1fi ve Ebu İshak e§-Şirazi de bu vaize faaliyetlerinde yardımcı 
olmu§lardır. Ebu Nasr'ın Hanbelileri bu §ekilde kınarnası ve onların yanlı§ 
inanç üzere olduklarını açıklaması, Hanbeli Mezhebi mensuplarını kızdır
mı§ ve Ebu N asr'ın §ahsında Şafiilere kar§ı harekete geçirmi§tir. Han
beliler, Ebu Nasr ve Imam E§'ari hakkında hakaretler etmeye, açıktan 
İmam E§'ari'ye kötü sözler söylemeye ba§lamı§lardı.2 19 Hanbelllerin Bağ
dad ve çevresinde çokluğuna kar§ılık Şafiiler de kendi mezheplerinden 
olan Nizamülmülk'den yardım görüyorlardı.''" Dolayısıyla, birisi sayı 
çokluğu, diğeri siyasi güç sebebiyle her iki mezhep de Bağdad'da güçlü 
durumda idiler. Bu konuıniarına güvenerek birbirlerine kaqı cephe al
maktan kaçınmıyorlardı. 

Ebu Nasr'ın vaaz meclislerine Hıristiyan ve Yahudiler de gelir, ken
dilerine yapılan ikramlar ve Ebu Nasr'ın konu§malarının tesiriyle Müslü
man olurlardı. Hanbeliler ve avam kesimi bu insanların Müslümanlığını 
samimi görmeyip bunlara "Rü§vetin Müslümanları" demeye ba§ladılar. 
Bır taraftan Hanbeliler hakkındaki konu§malar, diğer taraftan meseleye 
bu §ekilde yakla§ım, iki tarafı da birbiri aleyhinde germeye ba§ladı. Bu 
durum kar§ısında Ebu İshak, Nizamülmülk'e mektup yazarak Hanbelileri 
§ikayet etmi§ ve onlara kar§ı vezirden yardım istemi§ti. 

Bahsedilen dönemde Bağdad'da Hanbelllerin reisi e§-Şerif Ebu Cafer 
el-Ha§imi (öl .1 077) idi.22 1 Şahnenin kendisi için yaptırmı§ olduğu el-

1 076 senesinde Hacca gitmek kastıyla Bağdad'a uğramı§, verdiği vaazlar halk tarafından 
büyük ilgi ve alaka ile kar§ılanmı§tır. O kadar büyük ilgi görmü§tür ki, Şafiilerin büyük 
alimi Ebu Ishak e§-Şirizi bile onun meclislerine devam ederek konu§malannı zevkle 
dinlemi§tir. (Bkz. Zehebi, el-İber II, s .  325; el-Yafii III, s. 97; es-Suyu tl, Tarihu . . . , s. 
424). M.Şerefeddin, Ebu Nasr'ın hacdan dönü§ünde bu olayların ba§ladığını naklet
mektedir. Fakat İbnu 'I-Cevzi XVI, s . l 8 1  ve Sıbt, s. 1 90'da Ebu Nasr'ın hacca g itmek 
üzere Bağdad'a geldiğinde verdiği vaazlardan dolayı bu olayların ba§ladığı rivayet edil
mektedir. Dolayısıyla M. Şerefeddin'in nakli isabetli değildir. Bkz. M.Şerifeddin, a.g.m., 
s. 1 1 3 .  

2 1 9  f dd' M.Şere e ın, a.g.m., s .  1 1 4. 
�:!O 

Ibn Receb III, s .  1 9; Ibn Kesir XII, s. 1 23;  Sıbt, a.g.e., s. 1 86. 
ııı İbn Kesir XII, s. 1 27; Zehebi, el-İ ber II,  s. 328.  
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C:tıı ı iu 'r- 1\cs;\fc'dc oturıııaktaydı. Ebu Nasr cl-Ku§eyri'nin Şahnc ile bir
l iktc Cuma günü cr-1\ esafe'ye geleceğini duyunca kargap çıkabileceği 
ihtimalinden korkarak, §ikayet kastıyla Halife'nin sarayına geldi ve 
Babu'l-Meratib'de günlerce kaldı. Bir müddet burada kaldıktan sonra 
Babu'n-Nevba semtincieki mescidine giderek adeti olduğu üzere ders ver
meye devam etti.--' Ebu Nasr el-Ku§eyri de her çaqamba günü adeti olan 
Nizarniye Medresesi'ndeki vaazlarını vermeye ba§ladı. Bu sırada Ya
hudinin biri onun meclisine gelerek Müslüman oldu. 

Vaazın sonunda toplanan bir grup Şafii, Yahudiyi ata bindirerek, Ebu 
Cafer el-Ha§imi'nin Babu'n-Nevba'daki mescidine hücum etmeyi ve 
mcscidinde ona hakaret etmeyi kararla§tırdılar. _ _  , Ebu Cafer, durumu 
haber alınca kendi adamlarını tertibatlandırarak gelenlerin zararından ko
runmayı amaçladı. Saldırgan grup mescidin kapısına gelince kaqılıklı ta§ 
atılması sonucunda; Hanbelilerce atılan bir ta§ saldırgan gruptan birisinin 
ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine Şafiiler Nizarniye Medresesi çar§ısı 
kapılarını kapatarak Halife'yi yardıma çağırdılar. Özellikle Ebu Cafer'i 
geli§en olaylardan sorumlu tutuyorlardı. __ , Halife el-Muktedi'yi 
Hanbelilere meyletmekle itharn etmeye ba§ladılar. Duruma sinirlenen 
Ebu İshak q-Şirazi taraftarlarıyla birlikte Bağdad'ı terk etmek için hare
kete geçtiyse de, durumu haber alan Halife onunla görü§erek bu niyetin
den vazgeçirdi. Bunun üzerine Ebu İshak q-Şirazi, Nizamülmülk'e, 
olayların nasıl geli§tiğini anlatan bir mektup yazıp, bir grup Şafii fakihle 
birlikte vezirin yanına gönderdi. __ , 

222 
Kendisi de Hanbeli olan İbnu'l-Cevzi 1 076 yılında meydana gden bu olaylarından 

bahsederken diğer kaynaklarda olmayan bir bilgi aktarmakta, Ebu Cafer'in Babu'n
Nevba'ya geçerek burada Yahudilere bolca ikramda bulunarak, Ebu Nasr'ın elınde 
müslüman olmalarını sağladığı, dolayısıyla Hanbeliler ile Şafiiler arasındaki kavganın 
kuvvetlenınesini istediği, §eklinde deği§ik bir rivayeri vardır. Bu rivayet doğru kabul edi
lirse, Ebu Cafer bu kavganın bizzat körükleyicisi olarak görülmektedir . 

. , . 
Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 8 1 ;  Sı bt, a.g.e., s. 1 86. 

224 İbn Receb III, s. 19 vd; İbnu 'l-Cevzi XVI, s. 1 82; Sıbt, a.g.e.,  s . 1 87: İbnıı'l-Esir X, 
s . 104'de Hanbelilerin Nizarniye Medresesi çaqısına saldırarak bir ki§iyi öldürdüklerini 
nakletmcktedir. Aynı §ekilde el-Bundari, s. 53'dc Hanbelilerin medrese çar§ısına saldıra
rak çok adam öldürdüklerini yazmaktadır. Fakat dipnotta verdiğimiz diğer kaynaklar 
itifakla Şifiilerin Hanbelilerin mescidine saldırdığını söylemektedirler. Bu sebepten, ço
ğunluğun rivayetini kabul etmek yolu tercih edildı. 

225 İbnu 'l-Cevzi XVI, s .  1 82; İbn Kesir XII, s. 123 .  
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Nizamülmülk, geli§en olaylardan haberdar olmu§, özellikle I la li
fe'nin veziri Fahru'd-Devle b. Cehir'e (öl. 1 090) gönderdiği cevabİ mektu
bunda meydana gelen olaylara ü züldüğünü ve Hanbelilerio diğer mezhep
lere kaqı tasallutuna kızdığını açıklamı§tır.220 Bu olaylar esnasında Ebu 
Cafer kendisine saygıda kusur edilmeksizin hilafet sarayında göz altında 
tutuldu:·' 

Halife, Şafiilerin kötülük yapabilecekleri ihtimali yanında, Şafiiliğe 
kar§ı hamiliği bilinen Nizamülmülk'ten çekinmesinden ve İ§lerin 
kendisinden bilinmesinden korktuğundan dolayı her iki mezhebin ileri 
gelenlerini sarayda toplayarak aralarında sulh yapmak istedi. Ebu Cafer el
Ha§İmi, Ebu İshak e§-Şirizi, Ebu Sad es-Sfıfi ve Ebu N asr el-Ku§eyri gibi 
hasım tarafların temsilcileri sarayda bir araya getirild i. Halifenin veziri 
tarafından Ebu Cafer övüldükten sonra diğerlerinin kalkarak onun elini 
öpmeleri ve sulh yapmaları teklif edildi. Mecliste bulunanlar Ebu Cafer'in 
elini öptüler ve taraflar arasında sulh gerçekle§tİ.228 

Taraflar arasında yapılan görü§melerin neticesine göre Ebu Nasr, Sa
ray Camii'nde haftada iki veye üç defa meclis kuracaktı. Nitekim bu karar 
gereğince Zilkadenin yirmi ikisi Cuma günü gelince Ebu Nas·r, Sar-ay Ca
mii'nde vaaz verrneğe ba§ladığında, Halife ona gelebilecek zararı defetmek 
kastıyla· silahlı askerlerden olu§an bir grup görevlendirmİ§tİ. Bu-vaazlar- -· 

dan birinde ama birisi kalkarak Ebu Nasr'a kaqı Kur'an'dan ayetler oku
yarak kaqı geldiyse de, Ebu Na.sr  bu §ahsı vezir Fahru'd-Devle b. Cehir'e 
§İkayet etti ve mezkur §ahıs tutuklandı. 

Olayların ba§lamasında-n iki ay sonra Temmuz 1077'de Eb-u İshak e§
Şirizi bir· elçi vasıtasıyla biri Fahru'd-Devle b. Cehir'e; diğeri de onun 
oğlu Amidu'd-Devle Ebu Mansur'a olmak üzere iki -mektup göndermİ§tİ. 
Bu mektuplarda: Hanbelilerıo sayılarının çokluğu sebebi ile ta§kınlıklar 
yaptıklarını belirtiyor, - Şafiiler ve Handilere kaqı kanlarını helal sayacak 

22�:oİbnı:ı�I-'G�vı.i XVI, s. 1 8 2: Fahru'd-Devle b. Cehir için bkz. Abdulkerim Özaydın, "Beni 
CePlır\.D.f..A. V, s. 448.  

-�:"!1�esir XII ,  s. 1 27; "İbn Receb I I I ,  s .  22;  el-Uleymi II,  s. 1 5 7; Ze l1ebi, Düvel I I ,  s:  24 1 . 
•• B İbniı'l-Cevzi XVI, s. 1 8 2  vd; Sıbt, a.g.e., s .  1 8 7; İbn Kesir XII,  s .  1 23 vd; İbn Receb·I I I ,  

: r  
. $� '��' :d. . f. • 
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derecede kötü niyet beslediklerinden bahsediyordu. Mektubunda uzun 
uzun kınamalarda bulunuyor ve bu §ahısları tehdit ediyordu."" 

Halife, Nizamülmülk'ün Şafiilere olan dü§künlüğünü bildiğinden do
layı, Şafiilerin Nizamülmülk'ü kendisine kar§ı kötülük yapmaya sevk ede
ceklerinden korkarak vezirine emir verip, iki mezhebin hasım taraflarının 
tekrar toplanması ve barı§! niçin bozduklarını sormasını istedi. Ebu Cafer 
el-Ha§imi, Ebu İshak, Ebu Said es-SUfi ve Ebu Nasr e l-Ku§eyri divanda 
toplandılar ve vezirin gayretiyle hepsi Ebu Cafer'in elini öpüp aralarında 
gerginliği yumupttılar. Ebu Cafer, vezire iltifat ettikten sonra "Biz ne 
sulhu yapacağız ki? Bizim hasımlığımız miras meselesinden, toprak 
payla§ımından kaynaklanan bir §ey değildir. Bu topluluk bizim kafir 
olduğumuza inanmaktadır. Bizler de bizim gibi inanmayanların kafir ol
duğuna inanmaktayız. Bizim inandığımız §ey, Halife'nin babası Kaim 
Biemrillah ve dedesi Kadir Billah'ın kabul ettikleri ve yazdırarak hacılar 
vasıtasıyla Horasan'ın çe§itli yerlerine dağıttığı itikat (inanç) esaslarıdır" 
dedi. Böylece taraflar kendi yerlerine döndüler. 

Vezir toplantıda alınan kararları Halifeye nakletmi§, O da, toplantıya 
katılanlara, özellikle Ebu Cafer'e te§ekkür ettiğini bildirdikten sonra, onu 
tebrik edip, duasını almak üzere saraya davet etmi§ti:·" Ebu N asr el
Ku§eyri'nin hac için Bağdad'dan ayrılmasından sonra durum sakinle§ti. 
Esasen Nizamülmülk, vezir İbn Cehir'i ve Hanbelileri koruyup E§'arileri 
buğzeden Halife 'ye kızmak ta, fakat Sultan Melikph'ın Halife ve vezirine 
olan meylini bildiğinden dolayı bir §ey yapamamaktaydı.-" 

Hanbelileri §ikayet kastıyla Ebu İshak q-Şirazi'nin Nizamülmülk'e 
yazmı§ olduğu mektubun cevabı 1 077 senesi Ramazan ayında Ebu Ishak'a 
ula§tı. Vezir mektubunda, Sultan'ın siyaseten bir mezhep aleyhine 
meyletmek gibi bir kastının olmadığı ve kendilerinin gayesinin Sünniliği 
güçlendirmek ve fitneyi engellemek olduğunu bildiriyordu. Devamla, biz 
medreseyi (Nizamiye Medresesi) ilim ehlini ve Sünniliği yüceltmek için 
açtık, yoksa ihtilafları körüklemek için değil. Bu i§ler devam ederse (med-

" ' Sı bt, a.g.e., s. 1 87 vd. 
2JO • 

Ibnu'l-Kesir XII, s. 1 24. 
2 1 1  

Sıbt, a.g.e., s .  1 89 vd. 
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rese) kapılarını kapamaktan ba§ka çare yoktur, diyordu. Ahmed b. 
Hanbel'in bu ümmetin büyük imamlarından olduğunu, E§'ari'ye dil 
uzatanların yanlı§ yolda olduklarını ve E§ 'ari'nin akldesinin Ahmed b. 
Hanbel ile aynı olduğunu, hatta E§'arl'nin eserlerinde defalarca "Benim 
akldem Ahmed b. Hanbel'in ak!desidir" dediğini zikrederek, olayların 
yanlı§ olduğunu ve ho§ görmediklerini bildiriyordu.232 

Nizamülmülk'ün bu §ekilde mezhepler arasında fark gözetmediğini 
ve Ahmed b. Hanbel'in büyük bir imam olduğunu kabul eden mektubu 
üzerine Hanbelller sevindiler ve daha da güçlendiler. Bu durum bazı 
mutaassıp Şafi!lerin ho§una gitmemi§ olmalı ki, taraflar arasında yeni 
o layların çıkmasına sebep olmu§tur. 24 Nisan 1 077 Salı günü Nizarniye 
Medresesi fak!hlerinden o lan ve e i-İskenderanl o larak tanınan bir faklh 
kendisi gibi dü§Ünen bir grup insanla birlikte Nizarniye Medresesi'nden 
çıkıp, es-Sü lesa çar§ısına gelerek, burada Hanbelilere ağır hakaretler edip, 
onları küfürle itharn etti. Bu duruma isyan eden oradaki insanlar, bu Şafii 
faklhi dövdüler. Bu arada çıkan karga§ada çar§! yağmalandı ve Şafiilerden 
birisi öldürüldü. Fitne ate§i yeniden alev lenmi§ti. Durumdan endi§e eden 
Müeyyedü'l-Mülk, am!d Ebu Nasr'ı göndererek durumu öğrenmesini 
istedi. Deylemli ve Horasanlı askerler sevkedilerek kuvvet kul lanıldı ve  
atılan okiardan ondan fazla ki§ i öldü. Taraflar ayrıldıktan sonra 
maktüll erden ikisi divana getirilerek divandaki kadıların ve §Uhudun gör
mesi sağlandı. Olayların nasıl seyrettiği Nizamülmülk'e mektup yazılarak 
bi ldirildi. Bu sefer Nizamülmülk'den birincisinin tam tersi bir cevap geldi 
ve burada meydan gelen olaylarda arnidin parmağının olduğu iddia 
edildi . :" 

Bağdad'da bu §ekilde geli§en o laylar ve Selçuklu devlet rical inin olay
larda taraf o lmaması çeki§en tarafların cesaretini kırdığı gibi, belki de 
muhtemel olayların meydana gelmesine, dolayısıyla kapanmayacak yarala
rın açılmasına engel olmu§tur. Nitekim Nizamülmülk'ün Ebu İshak'a 
gönderdiği mektubunda Melik§ah'ın ve kendisinin meseleye nas ı l  yakla§
tığı açıkça görülmektedir. Hallfe"nin veziri İbn Cehlr'in hem mezhep 
olarak Hanbeli olması, hem de olaylarda parmağının olabi leceği ihtimali 

21"� • 

· Ibnu'l-Ccvzi XVI, s. 1 90 vd; Sıbt, a.g.e., s. 1 93 vd; Subki IV, s. 235 vd. 
'" İbnu'l-Ccvzi XV I ,  s. 1 90 vd; Sıbt, a.g. e., s. 1 94. 
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ü:�.crinc Su l tan Melikph Halife'ye mektup yazarak onu görevden ald ırt
ı ı ı ı{'• ve Hanbelilerin dı§ındaki mezhep mensuplarınlll kafalarında olup
lı i lecek ist ifhamları doğmadan ortadan kaldırmı§tır. 

Ku§eyri fitnesinin yatı§ması için devlet elinden gelen gayreti göster
mİ§, taraflar arasında gerginliğin azaltılması için vaizlerin cami ve mescit
lerde vaaz vermeleri yasaklanmı§tı. Biraz zaman geçtikten sonra gergin
likler azalıp, durum normale dönünce 1 080 senesi Kasım ayında vaizler 
divanda toplatılarak yasaklanmı§ olan vaaz verme İ§lerinin artık serbest 
olduğu bildirilmi§, yalnız mezhep ve usul konusunda konu§mamaları, 
dolayısıyla yeni gerginliklere sebep olmamaları prt ko§ulmu§tur."' 

Bağdad'da meydana gelen E§'ari-Hanbeli çeki§ınesi sadece bundan 
ibaret değildir. 1 082 senesine gelindiğinde vaizler için vaazlarında dikkat 
edecekleri hususlar unutulmu§ olmalı ki, benzer olayların olduğu göz
lenmektedir. Hz. Ebu Bekir soyundan gelen, fakat soyunun vakarını üze
rinde ta§ıyamayan Mağribli vaiz e§-Şerif Ebu'I-Kasım el-Bekri, Bağdad'da 
olayların çıkmasına sebep olmu§tur. E§'ari mezhebinden olan bu phıs 
Nizamülmülk'ün yanma gitmİ§ ve Nizamülmülk'ün yakın ilgisine mazhar 
olmu§tu. Bu vaizi seven Nizamülmülk, ona İhsanlarda bulunmu§ ve iste
diği mekanda konu§ma yapma izni vererek Bağdad'a göndermİ§tİ.:� 

Bağdad'a gelen bu phıs Nizarniye Medresesi'nde oturarak vaazlar 
vermİ§ ve vaazlarında Hanbelileri kötüleyen, onların Mücessimeden ol
duklarını belirten ifadeler kullanmı§tır. Vaazlarında hiddetli ve temkinsiz 
konu§tuğu için kısa süre içerisinde Hanbelllerin hedefi haline gelmİ§tİ .2 17 
Hanbeliler de bu phsa kar§ı hakaret e tmeğe ve onu suçlamaya ba§ladılar. 
Kar§ılıklı olarak lanetlerneler ve suçlamalar iyice çoğaldı. Hanbeliler ona 
adip §eyler yazıyorlar, o da verdiği cevaplarında onları hafife alıyordu. 

İstediği her mekanda vaaz veren Ebu'I-Kasım el-Bekri, bu defa da ıs
rarla Hanbelilerin toplanma merkezi olan Mansur Camii'nde vaaz vermek 

234 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  198. 
235 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 2 1 1 .  
ı.ıo İbnu'l-Cevzi XVI, s .  224; İbnu'l-Esir X ,  s .  124  vd; Zehebi, el-İber II, s .  335; Sı bt, a.g.e., 

s. 2 1 7. 
m el-Yafii I II, s. 1 09; Abu'l-Farac II, s. 1 94. 
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ıstedı. Elinde Nizamülmülk'ün izin belgesi olmasından dolayı kimse 
kendisine engel alamıyordu. Durum Nakibu'n-Nükeba'ya bildirilince, 
benim Hanbelileri engelleyecek gücüm yok, diye meseleye yana§madı .  
Vaızin ısrarlı iste ği üzerine kendisi §ahneye gönderilerek ondan yardım 
ıstendi. Şahne Türkler ve silahlı Acemierden olu§an askerleri Mansur Ca
mıı'nin kapılarına yerlqtirerek, gelebilecek zarariara kaqı vaizin emniye
tını 'sağladıktan sonra vaiz camide vaazını verdi.m Vaiz el-Bekri, minbere 
çıkarken "Süleyman kafir olmadı, fakat §eytanlar kafir oldu." (Bakara Su
resi, 1 02) ay eti kerimesini ok uyarak, Ahmed b. Hanbel kafir olmadı, fakat 
adamları kafir oldu diye, Hanbelilere ağır §ekilde ithamda bulundu.m 

Hanbeli fitnesine sebep olan ba§ka bir alim de Ahmed b. Muhammed 
el-Fureki (öl. 1 085) 'dir. Ünlü Şafii alim üstad Ebu Bekir b. Furek'in to
runu olan bu §ahıs Bağdad'ı vatan edinmi§ ve Nizarniye Medresesi'nde 
halka vaazlar vermi§tir. Vaazlarında Hanbelileri zernınetmesi yüzünden 
ıkı 'mezhep arasında karı§ıklık çıkmasına sebep olmu§tur.240 Bunun gibi iki 
mezhep arasında fitne çıkmasına sebep olan bir ba§ka mutaassıp E§'ari 
kelimeısı da Ebu'l-Fütuh el-İsferayini (öl. 1 1 43) 'dir. Bu alim de karga§a 
çıkmasına yol açmı§, bunun üzerine ve olayların yatı§ması için bir müddet 
Bağdad'dan çıkarılmı§tır.241 

Melık§ah · döneminde meydana gelen E§' ari-Hanbeli olayları sadece 
Bağdad ve çevresiyle sınırlı değildir. Alp Arslan döneminde Horasan'da 

.. s İbnu'l-Cevzi XVI, s. 224; Sıbt, a.g.e., s.2 1 7; Abdıilmecid Bedevi, a.g.e .. s. 242 
m . 

el-Bekri -yüzünden meydana gelen karı§ıklıklar bununla da kalmamı§tır. el-Bekri, Aralık 
ayının ondokuzunda dönemiır ünlü Hanefi alimi ve Kadılkudat olan Ebü Abdullah ed
Dameğani'nin Nehriı'l-Kalain'deki · evine gitmi§, burada kendi taraftarları ile 
Hanbelilerin temsilcisi· olan Ebu'l-Huseyn b. el-Ferra'nın· adamları arasında karı§ıklıklara 
sebebiyet veren münaka§alar olmu§tUr. Bu tartı§malardan sonra Ebu'l-Hüseyn b. el
Ferra'nın evlerine hücum eden el-Bekri taraftarları evierden onların. kitaplarını almı§lar
dır.· Aldıkları kitapların içinden Ebü Ya'la'nın "Kitab.u's-Sıfat" adlı eserini seçip alan el
Bekri, vaaz için kürsüye çıktığında bu kitabı okuyup ele§ti

.
rerek, onlar hakkında ağır it-. 

hamlarda bulunuyor ve bunu yazan adamı memlekette tutmak doğru mudur? diye soru
yor, halkı bu gruba kaqı tiksindiriyordu (Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 225; İbnu'I-Esir X, 
s. 125;  Zehebi, el-İber II, s. 333):ei-Bekri'ye divandan "Alemü's-Sünne" (Ehl-i sünnetin· 
Bayrağı) la kabı, 200 dinar ve be§ elbise verilmi§ti. Hanbelileri lanetlernesi 1 084 senesinde · 

el-Bekri'nin ölümüyle sona ermi§tir. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 1 25; Sıbt, a.g.e., s. 2 1 8. 

240 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 243; İbn K esir XII, s: 137 . . -
"

zehebi, el-İber II, s. 454 vd; İbnu'l-İmad IV, s. 1 1 8. 
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meydana gelen mezhep çeki§melerinin Melikph döneminde de devam 
ctti�i görülmektedir. Herat'da oturan ve Hanbeli Mezhebi'nin önemli 
simalarından olan Abdullah el-Ensari el-Herevi ile diğer mezhep salikieri 
arasında olaylar olmu§tur. Şehirde bozgu nculuk yapan bir grup, bu i§in 
suçunu Abdullah e l-Ensari'nin üzerine attılar. Bunun üzerine beldenin 
ileri gelenleri 20 Aralık ı 085  Cuma günü Abdullah el-Ensari'nin §ehirden 
çıkarılmasını istediler. Abdullah el-Ensari'nin Cuma namazını kılmasına 
bile müsade edilmeyip §ehirden çıkarıldığı gibi, §ehrin yakınında konak
lamasına da izin verılmedi. 

Herat'dan Bu§enc'e giden Abdullah el-Ensari orada da rahat bırakıl
madı. Herat halkı bir mektupla durumu Sultan'a bildirmi§, Sultan da vezir 
Nizamülmülk'e mektup yazarak bu alimin ve ailesinin Maveraünnehr'e 
sürülmesini emretmi§ti. Bu mektup camide Yahya b. Arnmar'ın minbe
rinde okundu. Abdullah el-Ensari önce Merv, buradan Belh ve sonrada 
Maveraünnehr'e sürüldü. Hatta Abdullah el-Ensari Belh'e vardığında, 
Belh halkı onu ta§layarak §ehre girmesini engellemi§lerdi. Ebu Tahir el
İskenderi'nin rivayetine göre: Nizamülmülk bu i§e engel olmu§ ve "Siz 
ehli i limden birini ta§layarak zamanın musibeti mi olacaksınız? "  demi§ti. 
er-Rehavi'nin naklettiğine göre : Belh halkı onu Mutezileden sandığı için 
ta§lamı§ ve §ehre sokmak istememi§ti. Abdullah e l-Ensari ancak ı 087  
senesi Nisan ayında memleketi Herat'a geri dönebilmi§ti. 24: 

ı 085  senesi olaylarını anlatan İbn u'! Cevzi'nin nakline göre, olayların 
çıkmasına sebep, Herat'da konupn bir kelamcının görü§lerine Abdullah 
el-Ensari'nin kaqı çıkması ve el-Ensari'ye bağlı mutassıp ki§ilerin 
Herat'da fitne çıkarmasıdır. Bahsedilen bu kelamcı alim Herat'ı terk ede
rek Fusenc'e gitmi§se de, el-Ensari'nin mutassıp taraftarları kelamcınm 
pqini bırakmayarak oraya kadar takip etmi§ ve Fusenc'deki evini yak
mı§lardır. Evi yakılan alim can güvenliğinin sağlanması için buranın mü
derrisi el-Kadı Ebu Sad b. Ebi Yusuf'a sığınmı§tır. Fakat el-Ensari'nin 
adamları bu müderrise ve misafirine zarar vermekten geri kalmamı§lardır. 
Şehirde fitne çıkmı§, Fusenc Nizamiyesi'nin kapısı kararmı§tı. Yaralanma 
olayları üzerine durum Nizamülmülk'e bildirilmi§, o da el-Ensari'nin 

242 İbn Receb III, s. 56; el-Uleymi I I ,  s. 1 83.  
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yakalanarak §chirden çıkarılmasını ve fitne yatı§tıktan sonra Herat'a 
dönmesini emretmi§tir."' İbnu'l-Cevzi'nin verdiği bilgıler, İbn Receb'in 
nakillerindeki müphem noktaları açıklamaktadır. İbn Receb, el-Ensari'nin 
Herat'dan niçin çıkarıldığı konusuna hiç dokunmazken, İbnu'l-Cevzi bu 
konuyu açığa kavu§turmakta ve el-Ensari'nin mezhepteki taassubu yü
zünden olduğunu zikretmektedir. 

Ebu Nasr el-Ku§eyri, vaiz el-Bekri ve el-Ensari olayiarına dikkat 
edildiğinde bu olaylar hakkında en fazla bilgi veren kaynakların Hanbeli 
Mezhebi'ne mensup alimler tarafından kaleme alınan eserler olduğu görü
lür. Şafii Mezhebi' ne mensup alimler bu olayları eserlerinde kısa ve 
teferruatsız geçi§tirdikleri gibi, olayları da deği§ik nakletmektedirler. Me
sela, Ebu Nasr fitnesinde İbnu'l-Esir ve el-Bundari gibi alimler 
Hanbelilerin Şafiilerin medresesine saldırarak adam öldürdüklerini söyler
ken,244 aynı olayı aktaran İbnu'l-Cevzi, İbn Receb ve Sıbt İbnu'l-Cevzi 
gibı Hanbeli müellifler ise Şafiilerin Hanbelllerin camisine saldırdığını ve 
bunun üzerine ölüm olayının meydana geldiğini zikretmektedirler.245 Bu
rada dikkat edilmesi gereken §ey, mezhebi endi§elerin müelliflerin eserle
rine de yansıdığıdır. O sebepten dolayı, bu çeki§melerin bize aktarılma
sında mezhebi endi§elerden ve husumetlerden kaynaklanan birtakım hu
susların olabileceğini göz ardı etmememiz gerekmektedir. Yalnız, olayla
rın tümünde görülen ortak husus, Hanbelilerin kendi mezhep anlayı§la
rından dolayı diğer mezheplere kaqı ho§görüsüz ve fiili müdahaleye 
meyyal tavırlarının olmasıdır. Bu hususun sebepleri Hanbeliler kısmında 
izah edilmi§ti. Bununla birlikte Şafiilerin de olayların çıkmasında aktif rol 
aynadıkları olayların geli§me seyrinden belli olmaktadır. Bu yüzden, ge
li§melerin sebebini tamamen Hanbeli mantığına ve taraftarlarının taassu
buna bağlamak yanlı§tır. Onlar kadar olmasa da, konu §maları ve bazen 
tahrik edici tavırlarıyla Şafii-E§'ariler de olaylardan sorumlu gözükmekte
dirler. 

243 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 24 1 .  
244 . Ibnu'l-Esir X ,  s. 1 04; el-Bundari, a.g.e., s. 53.  
245 Ibn Receb III,  s. 1 9  vd; Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 82 ;  Sı bt, a.g.e., s . 1 87. 
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Büyük günah i§leyenlerin durumu, Kur'an'ın mahluk olması, kulun 
fiilierinin yaratıcısı olması ve akıl konusundaki görü§leriyle diğer fırkalar
dan ayrılan Mutezile,246 daha çok akılcı bir görü§ olup, insan aklına Kur' anı 
Kerim'in de üstünde mutlak bir değer atfetme yoluna sapmı§tı. İs lam 
akaidini felsefi fikirlere dayanarak münaka§a edenler Mutezile mensupları 
olduğu gibi, irade hürriyeti konusunda da deği§ik dü§ünceye sahiptiler:'' 

Buna kaqılık Hanbeliler ise, nassları tevilsiz kabul etmeleri ve diğer 
görü§lere fazla iltifat etmemeleriyle tanınmı§lardır. Bütün görü§lerini 
Ahmed b. Hanbel'e dayandırdıklarını iddia eden bu insanlar, akli ve man
tıki yolların İslam'a sonradan ve Yunan dü§üncesi tesiriyle sokulduğunu 
iddia ederek bu metotları benimsemediler. İtikat konularında Sahabe ve 
Tabiin dönemindeki gibi doğrudan Kitap ve Sünnetten akidenin aslını 
almak gerektiğini ileri sürerek, akıldan ziyade nassın belirttiği deliliere 
inanmak gerektiğini kabul ettiler.248 İki grup arasında metot farkı bu kadar 
keskin olunca, meseleleri algılama ve yorumlamada da farklılıklar kaçınıl
maz olmu§tur. Konuların deği§ik §ekilde yorumlanmasının neticesinde iki 
mezhep arasında birtakım ihtilaflar zuhur etmi§tir ki, Selçuklular döne
minde de bu ihtilafların devam ettiği görülmektedir. 

1 067 senesinde dönemin ünlü Sünni alimlerinden olan ve kendisin
den ba§kasına "Şeyh" unvanı verilmemi§ olan Ebu Mansur b. Yusuf'un 
vefatından sonra Mu tezile müderrisi Ebu Ali b. Velid ( öl. l 086) mezhe
bini açıklamaya ba§lamı§tı.149 Bunun üzerine Abdussamed'in ashabından 
bazıları Ebu Ali b. Velid'e hücum ederek ona hakaret ve küfür ettiler. 
Bunu yapmalarındaki gaye onu camide namazdan menetmek ve Mutezıle  
Mezhebi üzerine verdiği derslerden engellemekti. Ebu Ali  de bu saldır
ganlara kar§ ı : "Al lah namazı engelleyeniere ve beni namazdan alıkoyanlara 

-'6 Fahreddin er-Rizi, a.g.e., s. s. 33. 
� 

. ı d W. M. Watt, a.g.e., s. 6 ı ;  S .Hayrı Bo ay, a.g.e., s. ı 73 v . 
248 M.Ebı1 Zehra, Tarıh I, s. ı 87; A.Gölpınarlı, a.g.e., s. 2 ı ı ;  S .H.Bolay, a.g.e., s. 230 vd. 
249 İbnu'I-Cevzi ve ona dayanarak İbn Kes ir bu olayın ı 063 senesinde c ereyan ettiğini 

söylemektedirler. Fakat bahsi geçen alim e§-Şeyh Ebu Mansur b. Yusuf'u ı 066 sene
sinde Nizarniye Medresesi"nin açılı§ında görmekteyiz. Dolayısıyla bu tarıhte bır yanlı§
lık vardır. Aynı alim, İbnu 'l-Esir'e göre ı 068 senesinde vefat etmi§tir. Bkz. İbnu'I-Cevzi 
XVI, s. 88 ;  İbn Kesir XII, s. 99; İbnu'l-Esir X, s. 55 vd. 
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yakalanarak §Chirdcn çıkarılmasını ve fitnc yatı§tıktaıı sonra 1- 1 crat'a 
dönmesini emretmi§tir.m İbnu'l-Cevzi'nin verdiği bilgiler, İbn Rcceb'in 
nakillerindeki müphem noktaları açıklamaktadır. İbn Receb, el-Ensari'nin 
Herat'dan niçin çıkarıldığı konusuna hiç dokunmazken, İbnu'l-Cevzi bu 
konuyu açığa kavu§turmakta ve el-Ensari'nin mezhepteki taassubu yü
zünden olduğunu zikretmektedir. 

Ebu Nasr el-Ku§eyri, vaiz el-Bekri ve el-Ensari olayiarına dikkat 
edildiğinde bu olaylar hakkında en fazla bilgi veren kaynakların Hanbeli 
Mezhebi'ne mensup alimler tarafından kaleme alınan eserler olduğu görü
lür. Şafii Mezhebi'ne mensup alimler bu olayları eserlerinde kısa ve 
teferruatsız geçi§tirdikleri gibi, olayları da deği§ik nakletmektedirler. Me
sela, Ebu Nasr fitnesinde İbnu'l-Esir ve el-Bundari gibi alimler 
Hanbelilerin Şafiilerin medresesine saldırarak adam öldürdüklerini söyler
ken,244 aynı olayı aktaran İbnu'l-Cevzi, İbn Receb ve Sıbt İbnu'l-Cevzi 
gibi Hanbeli müellifler ise Şafiilerin Hanbelllerin camisine saldırdığını ve 
bunun üzerine ölüm olayının meydana geldiğini zikretmektedirler."' Bu
rada dikkat edilmesi gereken §ey, mezhebi endi§e lerin müelliflerin eserle
rine de yansıdığıdır. O sebepten dolayı, bu çeki§melerin bize aktarılma
sında mezhebi endi§elerden ve husumetlerden kaynaklanan birtakım hu
susların olabileceğini göz ardı etmememiz gerekmektedir. Yalnız, olayla
rın tümünde görülen ortak husus, Hanbelilerin kendi mezhep anlayı§la
rından dolayı diğer mezheplere kar§ı ho§görüsüz ve fiili müdahaleye 
meyyal tavırlarının olmasıdır. Bu hususun sebepleri Hanbeliler kısmında 
izah edilmi§ti. Bununla birlikte Şafiilerin de olayların çıkmasında aktif rol 
aynadıkları olayların geli§me seyrinden belli olmaktadır. Bu yüzden, ge
li§melerin sebebini tamamen Hanbeli mantığına ve taraftarlarının taassu
buna bağlamak yanlı§tır. Onlar kadar olmasa da, konu§maları ve  bazen 
tahrik edici tavırlarıyla Şafii-E§'ariler de olaylardan sorumlu gözükmekte
dirler. 

243 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  24 1 .  

-•• ibnu'l-Esir X ,  s. 1 04; el-Bundari, a.g.e., s. 53. 
245 . 

Ibn Receb I II, s. 19 vd; Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 82;  Sı bt, a.g.e., s . l 87. 
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Büyük günah i§leyenlerin durumu, Kur'an'ın mahluk olması, kulun 
fii lierinin yaratıcısı olması ve akıl konusundaki görü§leriyle diğer fırkalar
dan ayrılan Mutezile,"" daha çok akılcı bir görü§ olup, insan aklına Kur' anı 
Kerim'in de üstünde mutlak bir değer atfetme yoluna sapmı§tı . İslam 
akaidini felsefi fikirlere dayanarak münaka§a edenler Mutezile mensupları 
olduğu gibi, irade hürriyeti konusunda da deği§ik dü§ünceye sahiptiler.-" 

Buna kar§ılık Hanbeliler ise, nassları tevilsiz kabul etmeleri ve diğer 
görü§lere fazla iltifat etmemeleriyle tanınmı§lardır. Bütün görü§lerini 
Ahmed b. Hanbel'e dayandırdıklarını iddia eden bu insanlar, akil ve man
tık! yolların İslam'a sonradan ve Yunan dü§üncesi tesiriyle sokulduğunu 
iddia ederek bu metotları benimsemediler. İtikat konularında Sahabe ve 
Tabiin dönemindeki gibi doğrudan Kitap ve Sünnetten akidenin aslını 
almak gerektiğini ileri sürerek, akıldan ziyade nass ın belirttiği deliliere 
inanmak gerektiğini kabul ettiler."' İki grup arasında metot farkı bu kadar 
keskin olunca, meseleleri algılama ve yorumlamada da farklılıklar kaçınıl
maz olmu§tur. Konuların deği§ik §ekilde yorumlanmasının neticesinde iki 
mezhep arasında birtakım ihtilaflar zuhur etmi§tir ki, Selçuklular döne
minde de bu ihtilafların devam ettiği görülmektedir. 

1 067 senesinde dönemin ünlü Sünni alimlerinden olan ve kendisin
den ba§kasına "Şeyh" unvanı verilmemi§ olan Ebu Mansur b. Yusuf'un 
vefatından sonra Mutezile müderrisi Ebu Ali b. Velid (öl. 1 086) mezhe
bini açıklamaya ba§lamı§tı _ _ . ,  Bunun üzerine Abdussamed'in ashabından 
bazıları Ebu Ali b. V el id' e h ücum ederek ona hakaret ve küfür ettiler. 
Bunu yapmalarındaki gaye onu camide namazdan menetmek ve Mutezile 
Mezhebi üzerine verdiği derslerden engellemekti. Ebu Ali de bu saldır
ganlara kar§ı: "Allah namazı engelleyeniere ve beni namazdan alıkoyanlara 

ı«> Fahreddin er-Razi, a.g.e., s. s. 33. 
� . ı d W. M. W an, a.g.e., s. 6 ı ;  S.Hayrı Bo ay, a.g.e., s. ı 73 v . 
248 

M.Ebu Zehra, Tarih I ,  s. ı 8 7; A.Gölpınarlı, a.g.e., s. 2 ı ı ;  S.H.Bolay, a.g.e., s. 230 vd. 
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İbnu'l-Cevzi ve ona dayanarak İbn Kesir bu olayın ı 063 senesinde cereyan ettiğini 
söylemektedirler. Fakat bahsi geçen alim e§-Şeyh Ebu Mansur b.  Yusuf'u ı 066 sene
sinde Nizarniye Medresesi'nin açılı§ında görmekteyiz. Dolayısıyla bu tarihte bir yanlı§
lık vardır. Aynı alim, İbnu'l-Esir'e göre ı 068 senesinde vefat etmi§tir. Bkz. İbnu'l-Cevzi 
XVI, s. 88 ;  İbn Kesir XII, s. 99; İbnu'l-Esir X, s. 55 vd. 
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lanet etsin" diyordu. Ebu Ali bu sözüyle, avamdan bu i§ İ  yapan ları ve 
insanların kanını dökmeyi helal kabul edenleri kastediyor, onları küfürle 
nispetlendiriyordu. Saldırganlar Ebu Ali'yi yaralamı§ ve kapısını kapat
mı§lardı. Bu saldırıdan sonra Mansur Camii'nde ve diğer camilerde Mute
zıleye lanet okundu, onların inançlarını kötüleyen konu§malar yapıldı.250 

Ebu Ali'nin faaliyete geçmesini duyan Hanbeli alimi e§-Şerif Ebu Ca
fer yanında mezhepda§ları, fakihler ve hadis ehli olduğu halde Mansur 
Camii'ne giderek burada İbn Huzeyme'nin "Kitibu't-Tevhid" ini okudu
lar. Buradan divana giderek, Halife el-Kadir Billah döneminde kaleme 
alınan ve Ehl-i sünnetin görü§lerini toplayan "el-İtikaditu'l-Kadiri" (Ka
dıri Itıkadı) adlı kitapçığın okunmasını istediler; onların istekleri doğrul
tusunda bu kitapçık orada bulunanlara okundu.m Bu kitapta Rafızilere 
lanet ediliyor ve "Onların hepsi kafirdir, onları tekfir etmeyen de kafirdir" 
deniliyordu. Bu toplantıda bulunanlardan İbn Furek ayağa kalkarak bidat
çilere lanet ettikten sonra: "Bu metinde bulunan irikadın dı§ında bizim bir 
ıtikadımız ve inancımız yoktur" demi§ti. Bu sözlerden sonra halk ona 
te§ekkür etti. O toplantıda bulunanlardan Ebu Cafer ve Zahid es-Sahravi 
bu itikit metninin kendilerine verilmesini istemi§ler, vezir İbn Cehir ise 
bu metınden ba§ka ellerinde olmadığını ve yeni bir nüshanın hazırlanarak 
onlara verileceğini söylemi§tir. Hazırlanan yeni bir nüsha bu insanlara 
verilmi§ ve metin Babu'l-Basra ve diğer mescitlerde halka okunmu§tur.252 
Böylece Bağdad'da ba§latılmaya çalı§ılan Mutezilenin ders verme faaliyet
leri, diğer Sünnileri de arkasına alan Hanbeliler tarafından engellenmi§tir. 
Ebu Ali b. Velid'in, Ehl-i sünnet mensuplarınca protesto edilerek engel
lenmesi, bu defa da yine Mutezile aleyhine gerçekle§mi§tir. Bu engelle
meler yüzündendir ki, Ebu Ali elli sene müddetle evinde kapalı kalmı§ ve  
mezhebi konusunda faaliyet göstermesine müsaade edilmemi§tir.m 

250 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 88; Ibn Kesir XII, s. 99. 
:sı XL asırda Abbasi Halifesi el-Kadir Billah, Şia ve Mutezileye kar§ı resmen tavır almı§tı. 

Şiaya kar§ı kınama ba§latıldığı gibi, Bağdad'daki Mutezileden de, inançlannın küfür ol
duğu ve bundan dolayı tövbe etmeleri istendi. Belirlenen Ehl-i sünnet akidesi halka 
açıklanarak bunlara inanmaları istendi. Bkz. Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 1 3 .  

-"• İbnu'l-Cevzi XVI, s .  1 05 vd; el-Uleymi I I ,  s .  1 55; İbn  Receb I II, s .  1 9; İ b n  Kesir XII, 
s.1 04; Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 1 3 .  

m İ b n  Kesir XII, s .  1 3 8  vd; İbnu'l-Esir X ,  s .  145 vd; İbn  Tağriberdi V ,  s .  1 20; İbnu'l-Cevzi 
XVI, s. 247 vd. 
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l l anbelilcrin Mu tezili olanlara kaqı davranı§ları daha sonra da benzer 
§ekillerde devam etmi§tir. Nitekim bir ba§ka Mutezili olan Ebu Cafer el
Buhar! (öl. 1 089) Bağdad'a geldiğinde fikirlerinden dolayı § ehre girmesine 
müsade edilmemi§ti."4 Benzer bir davranı§ı da, İbnu'z-Zuzeni'nin defni 
esnasında görülmektedir. Nitekim, cenazeye telkin veren Ebu' I-Vefa el
Bağdadi (öl . 1 083) merhuma hitaben: "Gelen meleklere de ki, ben E§'ari 
ve Mutezili değilim; bilakis Hanbeliyim, Sünniyim" demi§ti. Orada bulu
nan hiç kimse de buna i tiraz edememi§ti. Zira itiraz vaki olsa Babu'l-Basra 
halkı onun kafasını koparırdı."5 Bu kadar baskı kaqısında dü§üncelerini 
açıklamak mümkün olmasa gerek. 

Hanbeli Mezhebi mensuplarının Mutezileye ho§ bakmamaları sebe
biyle, zaman zaman kendi mensuplarının da Mutezili olmakla itharn edil
dikleri görülmü§tür. Bunlardan biri olan Hanbeli alim Ebu'I-Vefa b. Akil 
(öl. 1 095),  dönemin Mutezili §eyhlerinden olan Ebu Ali b. Velid ve 
İbnu't-Tıbban gibi phıslarla görÜ§Ünce, onun Ehl-i sünnet dü§üncesin
den inhiraf ettiğine dair söylentiler çıktı. 1 068 senesinde onun evinde 
Hallac'ı öven ve Mutezileyi yücelten kitaplar bulunduğu haberi duyu
lunca, Hanbeliler bu alime eziyet etmeye ba§ladılar. Ebu'I-Vefa korkusun
dan Sultan'ın sarayına sığınmak mecburiyerinde kaldı. Bu olaylar 1 072 
senesine kadar dinmeden devam etti. 

1 0 72 'de Ebu'I-Vefa ve onu kınayanlar arasında sulh yapmak için di
vanda bir toplantı yapıldı. Hanbelllerin önde gelen alimi Ebu Cafer 
kızgınlığından dolayı bu toplantıya katılmadı. Bunun üzerine Ebu'l-Vefa, 
Ebu Cafer'in evine kadar giderek özür diledi ve onunla barı§tı. Ebu'l
Vefa, kendisine atfedilen görü§lerin doğru olmadığını ispat için kendi el 
yazısıyla bir bildiri yazarak; Mutezilenin bidat mezhebi olduğunu, 
kendisinin onlarla sohbet etmekten ve mensuplarını yüceltmekten uzak 
olduğunu, Mutezililerle görü§mekten dolayı tövbe ettiğini ve onları dala
lette gördüğünü açıklamı§tır. Aynı §ekilde, Hallac'ın da hata ettiğini ve 
ulemanın fetvasıyla öldürüldüğünü, Ebu Cafer ve diğer alimierin huzu
runda bu metni yazdığım açıklamı§tır."" 1 09 1  senesine Melikph ve Niza-

254 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 288;  el-Kure§i III, s. 25 vd. 
255 İbn Receb II, s. 38 vd. 
256 İbn Receb III, s. 1 42 vd; İbn Kesir XII, s. 1 06; F.Koca, a.g.m., s .  528. 
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mülmülk Bağdid'a gel ince bu i l inıi ıı mücess i ım:dcıı olduğu � ikayct 
edilmi§ ve Ebu'!-Vefa bu duruma §İddetle tepkı gösterınİ§ti ."' 

Hanbeli mensuplarının Mutezileye kaqı olan mutassıp yakla§ımlarını 
Horasan Hanbelilerinde de görmek mümkün. Herat'ın Hanbeli alimi 
olan Abdullah el-Ensari de, E§'arilerin yanı sıra Mutezileye kaqı mutaas
sıp bır ınsandı. Bu yüzden birtakım sıkıntılar çekmİ§ ve vatanından uzak-
ı ı 258 a§tırı mı§tır. 

4 - M e z h e p  D e ğ İ § t İ r m e  O l a y l a r ı  

Selçuklu Devleti, hakim olduğu coğrafyanın özeliği gereği çok dinli, 
çok mezheplı bir yapıya sahiptir. Çok mezheplilik bahsedilen sebeplerden 
dolayı Selçukluların miras aldıkları hususlardan biridir. Bu kadar mezhe
bın bır arada bulunduğu ve kendi aralarında bazen metot farklarından, 
bazen de taassuptan kaynaklanan çekİ§melerin ya§andığı da bir gerçektir. 
Selçuklu Sultanları da kendi mezheplerine son derecede bağlı olmalarına 
rağmen, hükmettikleri coğrafyanın özelliğinden dolayı hiçbir zaman bir 
mezhebi tutma ve  diğerlerine kar§ı yüceitme gibi bir davranı§ın içinde 
olmamı§lardır. Bu anlayı§ın gereği olarak her mezhep yapma ve yayı lma 
hakkını elde etmİ§, phıslar bir mezhepten diğer bir mezhebe geçme im
kanına sahip olmu§lardır. Bazı kesimler tarafından istisna kabul edilebile
cek kınama ve ayıplama davranı§larının dı§ında genelde kimseye karı§ıl
mamı§tır. Bunun sebebi de bütün Sünni ekallerin hepsinin hak kabul edil
mesi ve aralarında fazla bir fark görülmemesidir. Bu anlayı§tan ötürüdür 
ki, Selçuklular döneminde mezhep değİ§tİrme olayiarına rastlamaktayız. 

Hanbeli Mezhebi'nin metot olarak diğer mezheplerden farklı olması 
ve nassları tevilsiz kabul etmesi, bu mezhebin alimlerinin zaman zaman 
dığer mezhepleri tercih etmelerine sebep olmu§tU. Bu metot farklılığın
dan dolayı, mezhep değİ§tİren Hanbeli alimlerinin daha çok Şafiiliği tercih 
ettiği gözlenmİ§tİr. Hanbelilikten Şafiiliğe geçİ§İ sağlayan faktörlerden 
birisi mezhepteki metot farkı olurken, bir ba§ka faktör de Nizarniye 
Medreseleri'nin açılmasıdır. Nizarnİyelerin açılması ile bu medreseler 
devletin büyük madi ve manevi desteğine sahip olm u§, m edresenin hoca-

257 İbn Receb III, s. 1 5 1 .  
258 el-Uleym! II, s. 1 83. 
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h n na ve öğrenci lerine harcanmak üzere zengin vakıflar bağlanmı�tı. _,., 

Nizamülmülk'ün sadece İsfehan Nizarnİyesine bağladığı vakfın gelirleri 
yılda 1 O 000 dinarı bulmaktaydı."'0 Medrese vakıflarının genİ§ imkanlara 
sahip olması, hocalar ve talebeler ba§ta olmak üzere tüm medrese men
suplarına müreffeh bir hayat sunmasının yanı sıra, ilmi çalı§malar için de 
geni§ imkanlar sağlaması yüzünden, pek çok alim Nızamiye Medrese
leri'nde müderris olmak için gayret etmİ§tİr. Fakat yine Nizarniye Medre
sesi vakfiye prtlarına göre bu medresede müderris ve öğrenci olabilmek 
için asılda ve füruda Şafii Mezhebinden olmak gerekliydİ.26 1 Nizimiyelerin 
ilim seviyesinin yüksekliği, maddi imkanlarının geni§ liği alimleri buraya 
cezbetmİ§, burada müderris olmak için gerekli prta uymak lüzumundan 
dolayı da mezheplerini deği§tirmi§lerdir. Bu alimierin daha çok 
Hanbelilikten Şafiiliğe geçenler oldukları anla§ılmaktadır:•-

Hanefi Mezhebı'nde iken Şafii Mezhebi'ne geçenler de mevcuttur. 
Ebu Müzaffer es-Semani (öl. 1 095) Merv'de yetİ§en önemli Hanefi alimle-

2l9 . Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 1 7; Sı bt, a.g.e., s. 140.  
� . - . 

Ahmet Çelebi, Islamda Eğitım Oğretım Tarıhi, (tre. A.Yardım), Istanbul 1976. s. 376. 
C. Zcydan, bu miktarın 60 000 dinar olduğunu söylemektedır. Bkz. Corcı Zeydan, 
Tarihu't-Temeddüni'l-İsldmf II, Beyrut, s. 222. 

261 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 1 7. 
262 Mezhep deği§tiren bu alimlerden önemli birkaç §ahsiyeti misal olarak göstermek müm

kün: 
el-Hatfbu'l-Bağdadf (öl. /070): Dönemin büyük hadis alimidir. Önceleri Hanbeli iken 

sonradan mezhebini deği§tirerek Şafii olmu§tUr. Vefat ettiği zaman cenazesını EbU Is hak 
q-Şirizi ta§ımı§tı. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 129 vd; Zehebi, Tezkıre XVIII, s .  270 vd. 

Fakfh Ebu Nasr, İbn Ruma (öl. ı095) : Önce Hanbeli iken sonradan Şafiiliği seçti. Şafii 
alimlerinden Esadu'l-Miheni ve İbnu'r-Razziz'dan fıkıh tahsil etti. Bkz. Subki VII, s .  
274. 

Ebu'l-Feth b. Burhan (öl. ! 124 ): Hanbeli Mezhebi nden olup, daha sonra Şafiiliğe geçe
rek Ebu Bekir q-Şa§i ve İmam Gazali'den fıkıh okumu§, sonra da Nizarniye Medre
sesi'ne müderris olmu§tur. Bkz. İbnu 'd-Dimyiti XIX, s. 62; Subki VI, s. 30 vd; Ibnu'l
Esir X, s. 625; İbnu 'l-İmad IV, s .  6 1 .  

Ebu'I-Kasım el-Esedf (ö/. 1063 ): Arapça, lügat ve tarih konularında uzman olan b u  §a
hıs, önceleri Hanbeli iken sonradan Hanefi Mezhebi'ne geçmi§tir. Bkz. et-Temimı IV, s. 
400 vd. 

Seyrek olmakla birlikte Şafiil ıkten Hanbeliliğe geçeniere de rastlanmaktadır. Düırt'
mim önemli kıraat alimlerinden olan Ebu'I-Hattab el-Bağdadi (öl.476/ 1 083) bunLınLııı 
dır. Önceleri Şafii Mezhebinde iken sonradan gördüğü bır rüya üzerine Henbclı Mct.l ll '  
bine geçmi§tir. Bkz. el-Uleymi II, s. 1 75 vd. 
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rimlendir. Bu phıs sonradan Bağdad'a geldiğinde mezhebini değİ§tİrerek 
Şafii olınu§tur. Memleketine dönünce halk tarafından kendisine eziyet 
edilmi§ ve mezhep değİ§tİrmesi ho§ kar§ılanmamı§tır. Buna rağmen Şafii 
Mezhebi üzere ders vermeye devam etınİ§tİr. Halkın taassubu yüzünden 
Merv'den Tus'a gitmeye mecbur olınu§, oradan da Nisabur'a geçınİ§tİr._., 

Genİ§ bir coğrafyaya ve değİ§İk mezhepten insanlara hükmeden Sel
çuklular, kendileri Sünni-Hanefi olmalarına rağmen, diğer mezheplere 
kaqı menfi tutum içerisinde olmaını§lardır. Özellikle Ehl-i sünnet'in bü
tün mezheplerini koruınu§, kendi fikri özelliklerini muhafaza ederek ge
li§melerine zemin hazırlaını§lardır. Sünni olmamakla beraber devlete cep
he almayan ve cemiyette karga§a çıkarmayan diğer mezheplere de ho§gö
rülü davranını§lardır. Bu sebepten ülkede her fikir kendini ifade edebilme 
imkanına sahip olınu§, ara s ıra meydana gelen istenmeyen olaylar ise 
devletin müdahelesiyle önlenmİ§tİr. Bu çok ses lilik ve çok görü§lülük, Sel
çukluların ula§tığı gelİ§Inİ§lik seviyesini gösterme bakımından önemlidir. 

C- SELÇUKLULAR DÖN EMİNDE T ASA VVUF HAREKETLERİ 

Selçuklular dönemi siyasi olaylar kadar, fikri ve kültürel hareketler 
bakımından da sonraki dönemlere etkileri olan önemli bir devredir. O 
dönemde meydana gelen müesseseler ve anlayı§lar daha sonraki geli§ınele
rin temelini olu§turmu§tur. D evlet kurumları, mezhep anlayı§ları, medre
seler ve benzeri hususlarda olduğu gibi tasavvufi hareketler bakımından 
da, Selçuklular dönemindeki geli§ıneler hem İstİkarnet gösterici, hem de 
belirleyici özelliğe sahiptir. Bu bakımdan bahsedilen zamandaki tasavvufi 
hareketleri ve bunların temsilcilerini tanımak, sonraki geli§ıneleri anlamak 
bakımından gereklidir. 

Selçuklular dönemindeki tasavvufi hareketlerin hakkıyla 
değerlendirilebilmesi için tasavvufun doğu§U ve bölgedeki §ekillenİ§İni 
bilmek gerekmektedir. Çünkü, hiçbir hareket veya dü§ünce birdenbire 
ortaya çıkmı§, bulunduğu §ekle gelınİ§ değildir. Her dü§üncenin olu§ma-

263 Zehebi, el-İber II, 36 1 ;  el-Yafii III, s_ 1 5 1 ;  İbn Tağriberdi V, s. 1 58 ;  M.el-Müderris, 
a.g.e., s. 148 .  Örneklerini vermeye çalı§tığımız bu mezhep deği§tirme olaylarının daha 
sonra da devam ettiği kaynaklardan tespit edilebilmektedir. Çalı§manın ihtiva ettiği do
neme girmedikleri için bahsedilen alimler burada gösterilmemi§tir. 



S ll ıı ıı i  S i y a s c l i  / l l .l 

sında ve §ekillcnmesinde tesirli olan tarihi, sosyal, kültürel ve coğrafi et
kenler mevcuttur. Bu manada bölgedeki tasavvufi hareketlerin de kay
naklarını tanımak sureti ile mevcut durumunun yanında, sonraki §ekil
lenmesini de izah etme imkanı ortaya çıkmı§ olacaktır. 

Gerek ilahi, gerekse be§eri diniere bakıldığında hepsinin kendi inanç 
sistemlerine göre bir mistik hayatının olduğu görülür.'•• Her dinin olduğu 
gibi İslam dininin de bir mistik ve derı�ıni yönü vardır ki, bunun özel adı 
"Tasavvuf"tur. Tasavvuf, İslami kaynaklardan hareketle dini prensipierin 
konu ile ilgili yönlerini inceleyen, derinle§tİren, ya§ayan, ba§kalarına da 
aktarma yollarını gösteren bir faaliyettir. Bir ba§ka ifade ile tasavvuf 
Kur'an ve hadislerde yer alan, insanın mistik yönüne ve gönül terbiyesine 
İ§aret eden, maddenin ve dünyanın geçiciliğini İ§leyen, kalbi davranı§ları 
esas alan kaidelerin değİ§İk yorumlarından ibaret bir ahlak ve tefekkür 
sistemidir"'65 "Zühd-ü takva ile ruhu temizlemek, kendi varlığını, Cenabı 
Hakk'ın sevgisinde eritmek, kalbini bütün masİvadan bopltıp Hakk'a 
tahsis etmek, kendini yok bilip Allah'ın varlığında ya§amak, O'nun bütün 
emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak ve böylece en büyük mutluluk 
olan Allah'ın cemalini mü§ahedeye erip rızasına nail olmak":!b6 §ekimde de 
tarif edilen tasavvuf hakkında bizzat mutasavvıflar tarafından getirilen 
yüzlerce tanıma rastlamak mümkündür. Fakat hepsinde olupn ortak 
nokta; a§kla ve sadece Allah rızasını gözeterek İslam'ı yapmaktır. Bu 
sebepten İslam ile tasavvufu aynı manada kabul edenler de mevcuttur. ' ·' 

264 Bu husus dinlerde olduğu gibi felsefi sistemlerde de mevcut bulunmaktadır. Hindu
izmde, Eski Mısırda, Yunanda, Hıristiyanlıkta ve Musevilik gibi dinlerde; Sakrat ve Efla
tun gibi filozofların hepsinde mistik yön mevcuttur. Geni§ bilgi için bkz. Cavit Sunar, 
Tasavvuf Tarıhi, Ankara 1 975; Mehmet Ali Ayni, Tasavvuf Tarıhi, (n§r. HR. Yananlı), 
İstanbul 1992. 

265 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, İstanbul 1995, s. 1 7  vd; er-Rizi, si'ıfilerle 
ilgili olarak: "Ümmetin fırkalarından bahsedenler si'ıfileri zikretmediler ki, bu hatadır. 
Çünkü netice sılfilerin sözüdür, aniann yolu marifetullah yolu olup, bedeni ili§kilerden 
tecerrüt ve tasfiyedir" derken yukandaki görü§leri teyit etmektedir. Bkz. Fahreddin er
Rizi, a.g.e., s. 97 vd. 

266 • • . 

Süleyman Atq, Islam Tasavvufu, lstanbul l 992, s. l l : Ba§ka bır tanımıyla tasavvuf; her 
dinin veya her felsefi dü§üncenin ideale yöneli§ esasını te§kil eder. Bkz. Selçuk Eraydın, 
Tasavvuf ve Tarikat/er, İstanbul l 994, s. 29. 

w . . ·  

Bkz. Erol Güngör, Islam Tasavvufunun Meselelerı, Istanbul 1982, s. 66. 
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Tasavvuf rabiri Hz. Peygamber zamanında kullanılmamı§, fakat 
men§e olarak Hz. Muhammed dönemine dayandırılmı§tır.'•• Gerek 
Kur'an'ı Kerim'deki züht ve takvayı te§vik eden ayetler, gerekse güzel 
ahlakı, verayı ve ihsanı öven hadislerdeki hususlar tasavvuf için bir ba§lan
gıç olu§turmu§tur:•• Sahabe döneminde ba§layan210 ve tartı§malı dı§ tesir
ler bir tarafa bırakıldığında, tamamen İslam kaynaklı olan tasavvuf hare
keti sonraki dönemlerde de geli§erek devam etmi§tir."' 

Önceleri ki§ilerdeki züht ya§ayı§ı olarak ba§layan bu hareket, sahabe 
ve tabiin dönemlerinde önemli temsilciler vasıtasıyla devam ettirilmi§ ve 
bu birinci dönemi "Zühd devri" olarak tanınmı§tır."' Zaman içerisinde 
olgunla§arak geli§en züht hareketi 8 1 5  tarihlerinden itibaren "Tasavvuf" 
cereyanını doğurmu§tur. _ , ,  Bahsedilen § ekilde geli§mesini sürdüren tasav-

;o_ Onun Yenı-Eflatunculuğa dayandınlması yanlı§ olduğu gibi, bir Sami dine kar§ı Aryani 
zekanın ba§kaldırısı veya Budist-Veda men§eli olduğunu iddia etmekte yanlı§tır. Bkz. C. 
Sunar, a.g.e. ,  s. 171  vd; Reynold A. Nicholson, İslam Sujlleri, (tre. M.Dağ-K.I§ık vd), 
Ankara 1 978, s. 7 vd. 

'69 E§ref Ali Tanevi, Hadisler/e Tasavvuf, (tre. Zaferullah Davudi-A. Yıldırım), İstanbul 
1 995, s .  37 vd; C. Sunar, a.g.e., s. 1 65.  

ııo Sahabeler arasında tasavvufun önemli iki temsilcisi Hz. Ebu Zer el-Gifari ve Hz. 
Huzayfa olarak kendilerini göstermi§lerdir. Bkz. Louis Massignon, "Tasavvuf", İ.A. 
XII/I, s. 27. 

''' Bu züht hayatının olu§masında iki büyük gücün tesiri a§ikardır. Birincisi, Erneviierin 
pek de dindarca olmayan uygulamalarına kar§ı olu§an tutum. İkinci ise, Hariciliğin do
ğurduğu siyasi problemlere §iddedi bir tepki olarak ortaya çıkan "inzivaya çekilme" dü
§Üncesidir. Bkz. Fazlurrahman, İs/dm, s .  161 vd; A.J.Arberry, "Tasavvuf", (tre. 
A.N.Öztürk), İ. T.K.M. IV, s. 1 46. 

212 
Birinci ve ikinci yüzyıllardaki §ekliye zahidik, nasiklik ve fakirlik  adı altında görülen 

tasavvufun bu döneminde marifetten çok amele, ilhamdan ziyade ibadete, ke§iften daha 
çok ahlaka, kısacası nazariyeden çok arneli pratiklere önem verildiği bir devir olmu§tur. 
Bkz. Süleyman Uludağ, İslam Dü�üncesinin Yapısı Selef, Kelam, Tasavvuf, Felsefe, İstan
bul 1 979, s. 125; Cavit Sunar, Mistizmin Ana H atları, Ankara 1 966, s. 1 03 

.. , 
Bu dönem, birinci dönemin tersine amel ve zühdün arka planda kaldığı; ilim, marifet ve 

vecd hallerinin ön plana çıktığı bir dönem olmu§tur. Tasavvuf hareketi temelde; 
Bayazıd-ı Bistami tarafından temsil edilen ta§kınlıklar ve pthiyeler yolu olarak "sekr 
tarikatı" ile, Cüneyd-i Bağdacil tarafından tarafından temsil edilen sahve, temkine ve 
marifete ağırlık veren "Sahv tarikatı" olmak üzere iki ana kol tarafından temsil edilmi§
tir. Zühd ve tasavvuf devrınden sonra İbn Arabi (öl . 1 239) tarafından öncülük edilen 
Vahdet-i Vücud devri sUfilik devrelerinin üçüncüsünü olu§turur. Tasavvufun geli§mesi
nin dön ana safhaclan ibaret olduğunu ileri sürenler de vardır. Bkz. C. Sunar, Tasavvuf 
Tarihi, s. 1 73.  
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vuf hareketi zaman içerisinde deği§ik anlayı§lar tarafından temsıl edılmi§
tir. Bayazıd, Hallac ve Sühreverdi gibi akla fazla önem vermeyen phsiyet
lerin olu§turduğu tasavvuf anlayı§ının yanında; Serrac, Sülemi, Ku§eyri, 
Hucvuri ve Gazali gibi kelama ve akli dü§ünceye yakın olan dinin nassları
nın zahiri ile çeli§meyen bir tasavvuf hareketi geli§tirenler de vardır.,. 

Ferdi züht hareketinden ba§layarak devreler geçiren, her devrede 
yeni yorumlarla geli§en ve zenginle§en tasavvuf hareketi XII. yüzyıldan 
itibaren ekolle§meye ba§lamı§ ve tasavvufun alt birimleri olan tarikatlar 
olu§tnU§tur. Tanınmı§ ki§ilerin etrafında toplanan insanlar onların metot
larını benimseyerek bir yol olu§turmu§lardır. Müritlerin huylarına ve du
rumlarına göre özel nizaınlar koyan bu okullara "tarikat" denecektir. " 
Bunlarla birlikte sfıfiler toplumda birinci plana geçtiler. Alimler ikinci 
plana itilirken, hükümdarlar da üçüncü plana dü§tüler. Böylece sfıfiler İs
lam medeniyetinin ruhani ve bitıni müesseselerini kurdular ve yüceltti
ler. 276 

1 - S e l ç u k l u l a rdan  Ö n c e  H ora san  v e  Türk i s t an 'da  Tasavvuf  

İslam fetihlerinin Horasan v e  Maveriünnehr bölgelerine doğru yayıl
masıyla birlikte bu bölgelerdeki İslamla§ma hareketi de hızlanmı§tır. 
Müslümanların bu bölgelerde hakimiyet tesis etmeleriyle beraber ihtida 
edenler çoğalırken, bölgeye yeni Müslüman nüfusu göç ettirilerek, askeri 
yönden elde edilen üstünlüğün dayanacağı nüfüs yapısı da olu§turulmaya 
çalı§ılmı§tır. · "  

Bu İslamla§ma hareketinde önemli rol oynayan gruplardan biri de 
sufilerdir. Öyleki, sfıfilerin büyüklerinden ve züht dönemi temsilcilerın
den olan Süfyan es-Sevri (öl .778) :  "Horasan'da ezan okumak, Mekke'de 
ibadete dalmaktan daha üstün ve daha faziletlidir" demek sureti ile adeta 
diğer sufilere yön göstermi§ti.m Bu dü§ünceden hareket eden sufiler böl
gede faaliyet göstererek hem İslami dü§ünceyi, hem de sfıfiliği yaymı§lar-

_,. ı d S. U u ağ, a.g.e., s. 1 25  vd. 
275 S. Atq, a.g.e., s. 1 09 . 
• 76 

C. Sunar, a.g.e., s. 1 72 .  
_ n  Zekeriya Kitapçı, Orta Asyada İslamiyetin Yayılııı ve  Türkler, Konya 1 994, s .  107 vd. 
-" Mustafa Kara, Din Hayat SanatAçısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1977, s. C,7. 
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yı� lara Kur'an ve Sünnete daha fazla bağlı mutasavvıtlar cevap vermektc 
gecikmediler. Ebu Said b. Ebi'l-Hayr (öl.9 1 1 )  gibi sı1filer bunların yolları
nın yanlı§lığını ileri sürerek gerçek sı1filiğin farz ve Sünnetleri ya§amakla 
mümkün olabileceğini ileri sürdüler.-" Böylece çizgi dı§ı tasavvuf hareket
lerinin kar§ısına, onların görü§lerinin yanlı§lığını ortaya koyan ve dini 
emirler doğrultusunda tasavvufl görü§lerini açıklayan mutasavvıflar çıktı. 

Hallac'ın ölümünden sonra sı1filik ile Sünni akide arasında meydana 
gelen uçurum zaman içerisinde derinle§erek artmı§tır. Bu durumun doğru 
olmadığını ve tasavvufun Sünni akideden ayrılamayacağını bilen sı1filer 
harekete geçtiler. Bunlardan biri ve eserleriyle hem tasavvufu yayan, hem 
de sı1filik tarihinin birinci derece kaynağını meydana getiren Buhara'lı 
Türk alimi Ebu Bekir Kelabizi (öl.990) "Kitibu't-Ta'arruf l i  Mezhebi 
Ehli't-Tasavvuf" adlı eserini kaleme alarak tasavvuf ile Sünni akide arasın
daki uçurumu kaparnayı amaçlamı§tır. Kelabazl'nin bu ba§langıcı daha 
sonra Serric, Sülemi ve Ku§eyri tarafından devam ettirilmi§tir.-" 

Kelabazl'nin yolunu devam ettiren mutasavvıflardan biri de Ebu Nasr 
es-Serric Abdullah et-Tusl'dir (öl.988) .  Bu sı1fi, yazdığı "el-Luma" adlı 
eserinde, hata yapan mutasavvıfların usul ve §eriati bilmedikleri için bu tür 
yanlı§ yollara saptıklarını zikreder:'' Onun öğrencisi es-Süleml'nin 
belirttiğine göre, es-Serric; felsefi sufllikten ve hulul görü§ünden uzak ve 
tamamen dini feraizlerin edasına inanan bir zattı. T asavvufl görü§lerinde 
kesinlikle §etah ve hulul yoktu .·'" 

es-Serric'la belirginle§en Sünni tasavvuf hareketiyle birlikte tasav
vufta ekolle§me dönemi de ba§lamı§ oldu. Doğu§undan sonra Horasan, 
Türkistan ve Sind gibi uzak beldelere kadar yayılan tasavvuf hareketinin 

reket ettiğini söyleyen, insanlar görüp riya sanmasın diye ibadetleri açıktan yapmayan; 
arnellerini gizlemenin yanı sıra ihlasa sarılıp, ihlaslının ihlasını görmesini bile ihlası ze
delediğine inanan, tasavvufun içinde, tasavvufa kar§ı çıkan (Bkz. Abdülbaki Gölpmarlı, 
Türkiye'de Mezhepler ve Tarikat/er, Kum 199 1 ,  s. 246) ve §ekilciliğe kar§ı olan 
"Melamiyye" sCıflleridirler. Zaman içerisinde Melamilik'teki deği§meler için bkz. Cavit 
Sunar, Meldmilik ve Bekta�flik, Ankara 1 975, s. 9 vd. 

287 İbnu'l-Mulakkin, a.g.e., s. 272 vd; Abdurrahman Cami, a.g.e., s. 340; Ş.Dayf V, s. 5 1 7. 
2'8 A.J.Arberry, "Kelabizi", İ.A. VI, s. 538 
289 Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 63. 
290 A.Cami, a.g.e., s. 672 vd; Ş.Dayf, a.g.e., V, s. 5 1 7  vd. 
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biri Bağdad, diğeri de Bclh olmak üzere iki ana merkezi olu§mU§tU. İ bra
him b. Ethem (öl.778) Belh medresesinin, Haris el-Muhasibi (öl .837) ise 
Bağdad medresesinin temsilcisi olmu§tu.2'" Bu §ekilde iki önemli merkez 
tarafından temsil edilen tasavvuf hareketi, daha sonra es-Serric'la birlikte 
Nisabur tarafına kaymı§ ve Belh'in yerini Nisabur almı§tır. Bağdad med
resesi mensupları, temel görü§ olarak Kitap ve Sünnete uygun olan fikir
leri kabul edip, uygun olmayanların reddedilmesi §eklinde bir metot 
benimseyerek, önce kendi görü§lerini zikrettikten sonra bu görü§leri 
destekleyen sfıfilerin fikirleri nakletmeyi uygun bulmu§lardır:•- Nisabur 
medresesi olarak temayüz eden ekolü olu§turan mutasavvıflar ise, ara§tır
macı özelliklere sahip ki§ilerden olu§mU§ ve bunlar kendi görü§lerinden 
ziyade, genelde sufi §eyhlerinin görü§lerini nakletmi§lerdir. Bu medrese
nin temsilcisi es-Serric ve onu takip eden es-Sülemi, yazdıkları eserlerle 
mutasavvıfların da kelamcılar, muhaddisler, müfessirler ve fakihler kadar 
muteber ki§iler olduklarını ispat etmi§tirler.-'' 

Tasavvufa damgasını vurmu§ olan mekteplerin temsilcileri es-Serric 
(öl .988) ile Cüneyd-i Bağdadi (öl.9 1  O) aynı dönemin insanları olup, 
sonradan meydana gelen olu§umların da temelini atmı§lardır. Özellikle bu 
çalı§ma açısından Nisabur medresesi daha büyük bir önem kazanmakta
dır. Çünkü Selçuklular dönemine damgasını vuran önemli mutasavvıfların 
büyük bir bölümü bu medresenin çizgisini devam ettirerek eserler yaz
mı§lar ve tasavvufu yaymı§lardır. es-Serric'la ba§layan bu dü§ünce tarzı 
onun öğrencisi es-Sülemi ve arkasından öğrencisi el-Ku§eyri, Ebu Ali 
Faremedi ve Gazali çizgisiyle devam etmi§tir."' Bu alimler Selçuklular 
döneminin önemli mutasavvıfları olup, Selçuklu Devleti'nin genel politi
kası olan Sünni görü§ paralelinde bir tasavvuf anlayı§ı geli§tirmi§lerdir. 

- J I - A.J.Arberry, a.g.m., s. 147  vd. 
�·� Bu medresenin görüşleri halk tarafından da kabul görmüş, temsilcileri Haris el-Muha

sibi ve Cüneyd-i Bağdadi sevilmiş ve yüceltilmiştir. el-Muhasibi, sCıfinin gerçek manada 
Sünni olduğunu iddia etmenin yanı sıra, kelamla, kendisinden bir asırdan daha fazla bir 
zaman sonraya kadar devam eden tasavvufi anlayış arasında uzlaşmaya da kapı aralamış 
oluyordu. el-Muhasibi'den sonra talebesi ve ekolün temsilcisi olan Cüneyd-i Bağdadi ise 
hocasının yolunda ilerleyerek tasavvufu kelam karşısında zafere ulaşurdı. Bkz. Ş.Dayf, 
a.g.e., V, s .  48 vd; A.J.Arberry, a.g.m., s. 1 5 1  vd; Nureddin Şeribe, Tabakitu's-SCıfiyye, s .  
48 .  

_., A.J.Arberry, a.g.m., s. 1 55 vd; Nureddin Şeribe, T abakdtu's-Sufiyye, s. 48 vd  .. 
:· 4 

Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 68. 
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3 - S e l ç u k l u l a r  D ö n e m i n d e  T a s a v v u f  

Selçuklular İslam dünyasının liderliğini ele almadan önce, İslam 
dünyasında siyasi, mezhebi ve fikri parçalanmı§lığın yanında, bahsedilen 
tasavvufi sahada da bütünlükten uzak, İslam dı§ı çizgiye kaymı§ sfıfilik 
anlayı§ları mevcuttu. Özellikle Şii-Fatımiler vasıtasıyla yürütülen ve Sünni 
dünyayı yok etmeyi amaçlayan siyasi ve fikri faaliyetlerin yanına bu çizgi 
dı§ı sfıfilik hareketleri de katılmı§tı. Şii kaynaklı fikirlerden etkilenen bazı 
sUfiler, Islam'ın batıni yorumlarına yönelmi§ler, dinin zahiri emirlerini 
kale almayan, onların geçersizliğini kabul eden noktalara kadar varan yo
rumlarla insanların kafalarını karı§tırmaya yol açmı§lardı. Şii kaynaklı 
dü§üncelerden etkilenenlerin yanında, Hint dü§üncesinden etkilenen bazı 
gruplar da hulul vb. dü§üncelere itibar etmeye ba§lamı§lardı.'9' 

Bahsedilen bu çizgi dı§ı akımların yanlı§larının ortaya konması ve fi
kirlerinin çürütülmesi gerekmekteydi. Bu i§i dinde samimi ve bilgi sahibi 
alimler üstlenmi§ olmakla beraber, bu faaliyetlerin baprısı için siyasi güç 
tarafından da desteklenmesi gerekmekteydi. Selçuklular bu alimleri 
desteklemek ve onların faaliyetlerini kolayla§tırmak sureti ile diğer saha
lardaki mücadele gibi, bu sahadaki mücadelenin de ba§arıya ula§masını 
temin etmi§lerdir. Özellikle Selçuklu Sultanları'nın alimiere kar§ı büyük 
saygı göstermesi, mutasavvıflara hürmette kusur etmeyerek onları yücelt
mesi, bu mücadeleyi kolayla§tırmı§tır. 

a - S e l ç u k !  u S u !  t an l a r ı  ' n ı n  A l i m i e r e  v e  M u ta sa vv ı f l a ra  
Kaqı  T u t u m la r ı  

Selçukluların İslam aleminin liderliğini e l e  almalarıyla birlikte siyasi 
birlik temin edildiği ve Sünni İs lam'a muarız olan Şii Patımilere kaqı üs
tünlük kurulduğu için Selçuklu Sultanları bu halin devamı hususunda 
gerekli gayretleri göstermi§lerdir. Bu çabada en büyük destek ulemadan 
ve sfıfilerden gelmi§tir. Çoğu kez bu iki hüviyeti (alim-sfıfi) phsında 
toplayarak temayüz eden phsiyetler, Selçuklu Sultanları'ndan gerekli 
desteği, hürmeti gördükleri gibi, sultanların ana hedeflerinden biri olan 

29S 
M.ez-Zuheyli, el-Imdmu 'l-Cüveyni, Dımqk 14 1 2/ 1 992, s. 37. 
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Sünniliğin zafere crİ§tİrilmesi planı, onların gayelerine de uygun dü§tüğü 
için, karga§a ve fikri anar§İye kar§ı Selçukluları desteklemi§lerdir. 

"Selçuklu Sultanları ilmin ve ulemanın devleti koruyan duvar ve onu 
ayakta tutan direk mesabesinde olduğunu, ulemanın medeniyerin meplesi 
ve ümmetin öncüsü olduğunu idrak etmi§lerdi. Bu sebepten ilmi müesse
selerin yayılmasına yardımcı oldukları gibi, ilim ehline medrese, hankah 
ve ribat yaptırıp, ulemaya bol İhsanlarda ve ikramlarda bulundular. Zira bu 
İ§in devletin bekası için elzem olduğunu idrak etmi§lerdi. Bu yüzden sul
tanların sarayları ulema, §Uara ve marifet ehliyle dolup ta§maktaydı."""' 
Sultanların aldığı tedbirler ve hazırladıkları ortamla ulema için ilim mec
lisleri kurmak, ders halkaları olu§turmak ve ilmi münazaralar yapmak im
kanı meydana getirilmi§ti.297 Genelde olduğu gibi, Selçuklu döneminde de 
mutasavvıflar insanları ibadete, ihlasa ve birliğe çağırmı§lar, Selçuklu Sul
tanları da bu hususlarından dolayı sfıflleri korumu§ ve onlara destek olmu§
lardır.298 Sfıfller sayesinde birlik ve dayanı§ma olu§mU§, bu da toplumdaki ic
timal: ah engin yanında, sfıfllere toplumda önemli bir mevki kazandırmı§tır.'"' 

Devletin kurulu§undan itibaren ulema ve sfıfllere büyük itibar göste
rilmi§, onlarla görü§mek ve nasihatlerine uymak sultanlar için adeta bir 
vedbe addedilmi§tir. Din ulularına saygı göstermek ve mevkilerini yük
seltmek bu phıslar kadar, bunların halk üzerindeki otoriteleri sayesinde, 
sultanların itibarlarını da yükseltmekteydi. Sfıfilerin cemiyet içinde bu 
denli itibar sahibi olmalarının bir ba§ka sebebi de, özellikle Selçukluların 
Orta Doğu'ya intikalinden önce İslam alemindeki s iyasi istikrarsızlık ve 
Şil:-Batınl: cerayanların toplumda meydana getirdiği manevi sarsıntı sebe
biyle bozulan ahlak ve cemiyet yapısı kaqısında, sfıfllerin insanlara ümıt 
a§ılaması, onları birliğe, beraberliğe ve vefaya çağırması neticesinde, hal
kın bu phısların yoluna yönelmesi, onların tavsiyelerini tu tması sonu
cunda sCıfllerin halk üzerindeki saygınlığının ortaya çıkmasıdır.m 

_% 
U seyri, a.g.e., s. 1 73.  

297 A M. ez-Zuheylı, a.g.e., s.25. 
298 H.Emin, a.g.e., s.2 8 1 :  F.Köprülü, "Harizm§ahlar", İ.A. V/I, s.286 vd; Server Tanilli, 

YüzyılArın Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giri� I, İstanbul 1 990, s.348 vd. 
:"l) 

A. M. Hasaneyn, a.g.e., s . 1 8 1 .  
100 

A.M.Hasaneyn, a.g.e., s. 1 76 vd. 
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Selçuklu Sultanları'nın sfıfllere olan saygıları belgeleric de tevsik 
edilebilmektedir. Ravendl'nin nakline göre: "Sultan Tuğrul Bey 
Hemedan'a geldiği vakit, orada evliyadan üç pir vardı: Baba Tahir'"', Baba 
Cafer ve Şeyh Ham§a. Hemedan civarında Hızır denen küçük bir dağ 
vardı ve bunlar onun üstünde oturuyorlardı. Sultanın gözü onlara ili§ti. 
Ordu kalabalığını durdurup atından indi ve veziri Ebu Nasr el-Kündürl: ile 
yanlarına giderek, ellerini öptü. Baba Tahir bir az mecnun gibi idi. Sultana 
dedi: "Ey Türk Allah'ın kullarına ne yapacaksın?" Sultan dedi: "Ne buyu
rursun." Baba dedi: "Allah'ın buyurduğu §eyi yap. Ayet: Muhakkak ki 
Allah adaleti ve ihsan yapmayı emreder"ıo_ Sultan ağlayarak dedi: "Öyle 
yaparım." Baba onun elini tuttu ve dedi: "Benden kabul ediyor musun ?" 
Sultan cevap verdi: "Evet." Baba'nın parmağında senelerden beri abdest 
aldığı ibriğin kırık ba§ı vardı. Onu parmağından çıkarıp sultanın parma
ğına geçirdi ve "Alem memleketini bunun gibi senin eline koydum. Ada
let üzere ol" dedi. Sultan onu her zaman, muskaları arasında saklar, bir 
muharebe olunca, parmağına takardı."'oı 

Ravendl'nin naklettiği bilgilere bakıldığında Tuğrul Bey'in sfıfllere 
gösterdiği saygı, onların sözlerine verdiği değer kadar, Türklerde mevcut 
"Cihan hakimiyeti fikri" nin zamanın sfıfllerince de bilindiği ve adeta te§
vik edildiği gözlenmektedir. Baba Tahir, Sultan'ı bu yönde te§Vik edici 
sözler söylerken, onu ikaz etmeden de geri kalmamakta, sağlam bir idare 
için adil davranmak gerektiğini Sultan'a ihtar etmektedir.l(}ı Benzer davra
nı§ı Alp Arslan döneminde de görmek mümkündür. Nitekim ilk Niza-

' Baba Tahir Üryan, dönemin rübaiyyat sahibi sı1filerinden olup, Hemedan· da asrın 
ortalarına doğru vefat etmi§tir. Bkz. Kasım Gani, Tarihu 't- Tasavvuf jl'l-Isldm, Kahire 
1 970, s .  671 ;  Ahmed Kemaleddin Hilmi, es-Seldçıka fi't- Tarihı ve'l-Haddrat, Küveyt 
1 406/ 1 986, s. 304. 

ım Kur'an-ı Kerım, 46, 1 6. 
"" Ravendi I, s. 97 vd. 
ıo.ı Sı1filerin sultanlar üzerindeki itibar ve saygınlığını gösteren bu dü§üncenin yeni olma

dığı, Türklerde daha önce de mevcut olduğu bilinmektedir. Türk devlet felsefesinden 
bahseden en önemli eser "Kutadgu Bilig"de de aynı hususlar mevcuttur. Nitekim bu 
eserde veziri temsil eden Oğdülmi§ hükümdara adil olması gerektiğini tavsiye ederken 
(Bkz. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, (tre. R.Rahmeti Arat) ,  Ankara 1 99 1 ,  s. 148 vd) , 
dünya nimetlerine önem vermeyen dervi§ ve bilge ki§iliği temsil eden Odgurmu§ da hü
kümdara aynı yönde tavsiyede bulunmakta, dünyanın bo§ olduğunu hatırlatarak, onun 
insanlara adil davranması gerektiğini söylemektedir. Bkz. Y. H.Hacib, a.g.e., s.370 vd. 
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miye Medresesi'nin açılı§ı hakkında bilgi veren Kazvini, bu hususta 
önemli bir rivayeti nakleder.'"' Burada, ilmin verdiği yücelik ve dünya 
zevklerinden uzak dervİ§ me§rep insanların Sultan'dan bir §ey beklemeyip 
önünde eğilmediklerine ipret edilmektedir. Bunlar, kendilerine tahsis 
edılen medreselerde sfıfllik fikrini devam ettirerek, ileride açıklanacağı 
üzere Nizarniye Medreseleri'nde önemli mutasavvıfların yetİ§mesine ze
min hazırlayacaklardır. 

Nizarniye Medresesi müderrislerinden ve Melikph döneminin 
önemli sfıfilerinden olan Ahmed Gazali ( öl. l 1 26) aynı zamanda Sultan 
Melikph'ın da §eyhiydi. Melik§ah, oğlu Sancar'ı §eyhini ziyarete gönder
mİ§, §eyh de Sancar'ın yanağından öpmÜ§tÜ. Durum Sultan'a nakledilince, 
Sultan hangi yanağından öptü diye sormu§, oğlunun cevabından sonra: 
Bir yanağından öptüğü için yeryüzünün yarısına malik olacaksın, eğer iki 
yanağından da öpseydi hepsine malik olurdun, §eklinde cevap vermİ§tİr.306 
Bu cevaptan bile Melik§ah'ın bu sfıfiye ne kadar hürmet duyduğu ve onun 
davranı§larına önem verdiğini anlamak mümkündür. 

Selçuklular dönemi sadece sfıfilere değil, ulemaya da büyük değer 
verilen bir zamandır. Nitekim Mutezili alim Ali b. Hasan es-Sandali 
( öl. l 09 1 )  Sultan Tuğrul Bey'le birlikte Bağdad'a gelmi§, sonra Nisabur'a 
dönerek burada vaazlar vermİ§tİ. Sultan Melikph bahsedilen bu alimi 
Nisabur Camii'nde görmÜ§ ve kendisini görmeye niçin gelmediğini sor
mu§tur. es-Sandali cevaben: "Meliklerin hayırlısı, ulemanın ayağına gi
dendir; ulemanın §erlisi de meliklerin ayağına gidendir. Böyle olmak iste-

JOS "Sultan Alp Arslan Nisabur'da iken bir caminin önünden geçerken caminin önünde 
görmeye alı§ık olmadığı eski elbiseler içinde birtakım insanlar gördü. Bu insanlar Sul
tan'a tazim etmedikleri gibi ondan bir §ey de istemediler. Gördüğü bu manzara kar§ı
sında §a§ıran Alp Arslan, yanındaki veziri Nizamülmülk'e bu insanların kim olduklarını 
sorar. Nizamülmülk Sultan'a cevaben: "Bunlar dünyaya meyletmeyen, dünyevi zevkler
den ho§lanmayan, fakirlikleriyle iftihar eden ve insaniann en §ereflileri olan ilim yolcu
ları fakihlerdir" dedi. Bu §ahısların halleri Sultan'ın ho§una gitti. Sultan'ın kalbinin yu
mu§adığını gören Nizamülmülk sözüne devamla: "Eğer izin verirseniz onlara kalacak bir 
yer in§a edip, rızıklarını temin edeyim, onlar da ilim tahsiliyle Sultan'ın devletine dua ile 
uğra§sınlar" dedi. Sultan'dan gerekli izni alan Nizamülmülk, Sultan'ın malından onda 
birini harcayarak ülkenin her tarafını medreselerle dona ttı. Bkz. el-Kazvini, a.g.e., s. 4 1 2 .  

306 
el-Kazvini, a.g.e., s. 4 1 5. 
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ıııediğiın için gelmedim" cevabını vermi§tir. '"' Mclik�ah alimler v e  §eyhlcrc 
kaqı bol ikramlarda bulunur, onların gönüllerini ho§ tutmayı severdi. 1011 

Sadece sultanlar değil, Selçuklular dönemine sultanlar kadar tesir et
mİ§ ve damgasını vurmu§ olan Nizamülmülk de ulemaya ve sCıfilere bü
yük itibar göstermi§tİr. Bu phıslar Nizamülmülk'ün meclisinden hiç ek
sik olmazdı. Durumu gören Melikph vezirine mektup yazarak: "Bu 
insanlar gece gündüz senin meclisine gelerek, senin i§İne engel oluyorlar. 
Bir emir ver ki, ancak senin iznin olduğu zaman huzuruna girebilsinler." 
Nizamülmülk, Sultan'a: "Bu taife İslam'ın temelidir, onlar dünyanın ve 
ahiretin süsüdür. Eğer onlar benim ba§ıma bile otursalar, bu bana ağır 
gelmez" §eklinde cevap verdi. "" 

Devrio büyük alimlerinden Ku§eyrl ve Cüveynl, Nizamülmülk'ün 
huzuruna geldiklerinde, onların ayağına kalkar ve yanına oturturdu. Fakat 
dönemin büyük sCıfllerinden olan Ebu Ali el-Faramedl huzuruna geldi
ğinde ise ayağa kalkar, el-Faramedi'yi kendi koltuğuna oturtur, kendisi de 
onun önünde otururdu. Bu durumun sebebi sorulduğunda: "Ku§eyrl ve 
benzerleri beni gördüklerinde §ahsımı överek, bende olmayan sıfatiada 
anmaktadırlar. Bu da bende gurur olu§turmaktadır. Oysa ·el-Faramedl, 
benim ayıplarımı ve kusurlarımı saymakta, dolayısıyla gerçeği bulmama 
yardımcı olmaktadır; bu yüzden ona daha fazla hürmet gösteriyorum" 
d . . 3 10 emı§tı. 

Selçuklular devrinde Ebu Ali · ed-Dakkak ve es-Süleml ·gibi büyük 
sufllerin yanında yeti§en, aynı zamanda Şafii alimi dan Abdurrahman ed
Davudl ( öl . l  075) , Nizamülmülk üzerinde tesirli · olan bir phsiyetti. 
Nizamülmülk bu alimin vaazını dinlemi§, ed-Davudı · ona: ."Allah seni 

108 

Mutezile kelamı üzerine maharet sahibi, aynı zamanda bir de tefsiri mevcut olan bu 
alimin Ebu Muhammed el-Cüveyni ve oğlu İ mamu'l-Harameyn el-Cüveyni ile irikat ve 
fıkıh konularında ihtilafları, münazaraları vardı. Bkz. el-Ku rqi II, s. 554 vd; M. 
Abdulhay el-Leknevi, a.g.e., s. 1 20. 

Aksara yı, a.g. e., s. 1 1 6. 
109 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 302. 
1ıo  . . _ 

Ibnu'l-Cevzi XVI, s . . 303; Ibn Kesir XII, s. 1 5 1 .  
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kul larına lı;1k im kı ldı. Kıyamet gününde onları senden sorarsa ne cevap 
verirsin" diye sormu§, bu soru kaqısında Nizamülmülk ağlamı§tı ." '  

Nizamülmülk'un slıfllere ikramda bulunması bazılarını rahatsız et
mckteydi. Selçuklular döneminin büyük sufl:lerinden olan Şeyh Ebu Said 
Ebu'l-Hayr'ın oğlu Ebu Tahir İsfehan'a gelince Nizamülmülk bu §ahsa 
büyük ikramlarda bulunmu§tU. O vakit §iddetli bir §ekilde slıfllere kaqı 
çıkan bir Alevi (ve seyyid) vardı. Bu phıs, Nizamülmülk'e abdest alma
sını bilmeyen, §eri ilimlerden habersiz phıslara mal vererek onları yücelt
tiğini, dolayısıyla yanlı§ yaptığını söyleyince, Nizamülmülk bunun böyle 
olmadığını söyleyerek, bahsedilen §ahsın huzurunda Ebu Tahir'in imtihan 
edilmesini istemi§ ve Ebu Tahir'in imtihanı kazanması üzerine çok sevın-

• •  3 12  ffil§tl. 

Nizamülmülk, ilim erbabını ve slıflleri sever, bu uğurcia para harca
maktan kaçınmazdı. Bağdad Nizarniye Medresesi in§a edildikten sonra bu 
medreseye bağlanan vakıfların gelirleri yıllık olarak 60 000 ile 80 000 dinar 
arasındaydı. Bu miktar ile müderrislerin maa§ı ve talebderin ia§e, ibate, 
kırtasiye ve diğer gerekli ihtiyaçları kaqılandıktan sonra önemli bir mık
tar da artmaktaydı."' Medrese, cami ve ribat in§a ettiren Nizamülmülk, 
slıfileri çok sever, onlara hizmet etmekten zevk alırdı."• Nizamülmülk, 
slıfilerin ihtiyaçları için bir defasında 8 000 dinar vermi§ti. ı ıı  

Nizamülmülk devlet i§lerini tamamen elinde bulundurmanın vermı§ 
olduğu bir rahatlıkla istediği tasarrufu yapabilmekte,"" devletinin emın 
ellerde olduğunu gören Melikph ise taht ve avdan ba§ka bir§eyle 
ilgilenmemekteydi.m Vezirin bu §ekilde hareket etmesini çekerneyen 
Tacu'l-Mülk, onu gözden dü§ürmek maksadıyla yaptığı harcamalar konu-

31 1  
İbnu'l-Esir X, s. 1 0 1 ;  İbn Kesir XII, s. 1 20. 

3 12  
F A  ' d . ttar, a.g.e., s. 841  v . 

m Corci Zeydan, Tarihu·t-Temeddüni'l-İslamt II, Beyrut -, s. 232. 
314 . . . • 

lbnu'l-Cevzi XVI, s. 304; lbnu'l-Adim, Buğye, s. 45; lbnu'l-Imad III, s. 3 84.  
ı ı ı  İbnu'l-Cevzi XVI, s. 303 
"6 İbnu'l-Esir X, s. 79 vd; J. - D. Sourdel, La Civilisation De L 'İslam Clasique, Arthami 

1 968' s. l l l .  
1 1 7  el-Yafii III,  s. 1 3 5  vd; Muhammed Rıza el-Hakimi, Tarihu 'l- Ulema Abre'l- Usıin "l 

Muhtelifetı, Beyrut 1 403/ 1983, s. 207. 
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sunda Melikph'a §ikayette bulunarak, Sultan'a: "Nizamülmülk lıcr yıl 
fakihlere, slıfilere, karilere üç yüz bin dinar para veriyor, eğer bu para ile 
ordu techiz edilirse onunla İstanbul (Konstantiniyye) surlarını bile 
fetherrnek mümkündür" dedi. Sultan bunu i§ittiği vakitte Nizamülmülk'ü 
yanına çağırdı, bu mesele hakkında kendisinden sordu. Nizamülmülk 
cevap olarak: "Ey Sultanülalem! ben ihtiyar bir adamım; eğer beni mezada 
versen bana kimse on dinardan fazla kıyınet vermez; sen gençsin, seni de 
mezada verseler sen de yüz dinardan fazla etmezsin! Tanrı sana ve bana 
kullarından hiç kimseye nasip olmayan lütuf ve ihsanda bulunmu§tur. 
Buna mukabil sen o T annnın dinini ilaya çalıpn, onun aziz kitabını harnil 
bulunanlara yılda üç yüz bin dinar sarf etsek çok mudur? Sen her yıl 
askerlere bunun iki mislini sarf ediyorsun; halbuki bunların en kuvvetiisi 
ve en nipncısının attığı ok bir milden i leri gitmez. Bunlar ellerinde bulu
nan kılıçlarıyla yalnız kendi yakınında bulunan kimseleri öldürebilirler; 
ben ise sarfettiğim bu para ile öyle bir ordu techiz ediyorum ki onların 
duaları ok gibi ti aqa kadar gider ve Tanrıya vasıl olmak için ona hiç bir 
§ey mini olamaz" dedi. Sultan bu sözleri i§ittiği vakitte ağlamağa ba§ladı, 
kendisine: "Sen bu ordunun sayısını elinden geldiği kadar çoğalt; sana 
istediğin kadar mal hazırdır, dünyamn serveti senindir" dedi."31 8 Bütün 
bunlardan Nizamülmülk ve Melikph'ın ilim erbabı ile slıfiler hakkında 
neler dü§ündüklerini çıkarmak mümkündür. 3 19 Sonuçta ilim ehli ve slıfiler 
devlet tarafından himaye edilmi§, gerekli ihtiyaçları konusunda devlet 
hazinesinden bolca harcama yapılmı§tır. O kadar ki, devlet hazinesinden 
tahsisat bağlanan bu phısların sayısı 12 000 ki§iye ula§ını§tı.3-" 

Devletin himaye ettiği alim ve zahitlerin sayıları ile onlara harcanan 
rakamlar meselenin Selçuklular katında ne kadar önemli sayıldığının 
delilidir. Bu kadar ihsanda bulunulan zümreler faliyetlerini daha serbestçe 

311 S .  ei-Hüseyni, a.g.e., s. 46; Muhammed b. Kasım b. Muhammed en-Nuveyri ei
İskenderani, Kitdbu'l-İlmdm VI, (tah. Aziz Süryal Anya), Haydarabad 1 393/ 1 973, s. 42 
vd. 

3 19 Aynı mesele hakkında bilgi veren ei-Bundari: "Hazinenin malını ve askeri çoğaimktan 
sonra, bu maldan erbab-ı ulum için ve ashabı istihkak için tahsisat bağladı. Bu tahsisat 
vaktinde ödenir, ne önce verilir ne de geciktirilirdi. Sultan'ın İhsanını ehl-i ilim beyninde 
miras gibi kıldı ki, onu istihkaklarına göre alırlardı. Bu haklarının arızaya uğramayaca
ğına emindil er" demektedir. Bkz. ei-Bundari, a.g.e., s. 60. 

320 ei-Kalanisi, Tarihu Dıme�k. s. 200. 
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yürütmekle kalmamı§, bu faaliyetler için devletin daha güçlü olması ge
rektiğini kavrayarak, onun bütünlüğü, devamı yönünde hizmet vermi§ler
dir. Bu siyaset hem devletin devamı, birlik ve beraberliği, hem de sufiliğin 
intiprı açısından birbirleriyle örtÜ§mekte, hedefler bakımından da para
lellik arz etmektedir. 

b - T a s a v v u f u n  Ş e k i l l e n m e s i  

X. asrın sonlarında Horasan'ın önemli §ehirlerinden olan Nisabur, 
İslam tasavvuf hareketinin önemli merkezlerinden biri haline gelmi§ti. es
Serric'la ba§layan dinin emirlerine bağlı ve tasavvufi görü§lerini bu 
doğrultuda belirleyen sı1fller hareketinin önemli temsilcileri bu ekaiden 
yeti§mi§lerdir. Dönemin önemli alimi ve sı1fisi Ebu Abdurrahman es
Sülemi ( öl. l 02 1 )  gerek alim hüviyeti ve gerekse sı1fi kimliği ile döneme 
tesir etmi§, yeti§tirdiği öğrencileri vasıtasıyla kendinden sonraki tasavvuf 
dü§üncesini etkilemi§tir. 3-' 

Sülemi, aynı zamanda Kur'an'ı tasavvufi manada yorumlayarak tefsir 
yazan önemli bir alimdir. "Tasavvufuun aslı Kitap ve Sünnete dört elle 
sarılmaktır" diyen Nasribazi'nin'-' öğrencisi olan Sülemi, aynı anlayı§ı 
devam ettirerek, bu yönüyle de kendinden sonra gelenlere tesir etmi§, 
tasavvufi yorumların Kur'an'a uygun olmasını temin etmi§tir. '-' Süle-

m Sülemi vaktinde tarikatın §eyhi olup, hakikat ilimlerinin hepsinde ba§anlı olmu§, tasav
vuf yolunda marifet sahibi birisiydi. es-Serrac ve Ebu Kasım Nasribizi (öl.977) gibi 
§eyhlerden yeti§en Sülem!, yeti§tirdiği talebderi ve mürideri vasıtasıyla sonrakilere tesir 
etmi§tir. Sülemi'nin önemli talebderi arasında mqhur Şafii fakihi ve Tuğrul Bey 
dönemindeki me§hur muhaddis Ebu Bekir ei-Beyhaki (öl. t 06S), Nisabur'da çağının 
imaını olan Ebu'I-Meali d-Cüveyni'nin babası Ebu Abdurrahman ei-Cüveyni ( öl. 1 039) ,  
ünlü "er-Risale" yazarı alim ve slıfi Abdulkerim ei-Ku§eyri (öl. 1 072) ve dönemin me§
hur slıfilerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr (öl. I 048) gibi §ahsiyet!eri saymak mümkündür. 
Bkz. es-Sülemi, a.g.e., s. IXX-XXVI; Süleyman Atq, Sülemi ve Tasavvuft Te fs iri, İstan
bul 1 969, s .  SS vd. 

322 Abdulkerim Ku§eyri, Kuşeyri Risalesi, (tre. Süleyman Uludağ), İstanbul 1 978, s. 1 3S; 
Nasrabizi'nin bir  ba§ka telebesi olan Ebu Ali  ed-Dekkak 1 0 1 4'de Nisabur'da 
§eyhulislam idi. Vaktin imamı, zamanın §eyhi ve tarikatın sultanı olup tefsir, hadis ve 
vaaz sahasında önde gdenlerdendi. Nasrabizi'nin iki seçkin öğrencisi olan Sülemi ve 
Dekkak Selçuklular döneminin büyük mutasavvıfı Ku§eyri'yi yeti§tirmi§lerdir. Bkz. A. 
Cami, a.g.e., s. 3 3 1  vd; F.Attar, a.g.e., s.679 vd. 

323 Süleyman Ate§, İşari Tefsir Okulu, Ankara 1 974, s. 92 vd. 
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ıni'nin en fazla tesirinde kalan §ahsiyctlerdcn birisi de Selçuklular dönc
minin önemli alimi ve Sülemi'nin talebesi olan Ku§eyri'dir. Kendinden 
sonra gelen alimierin ilim ve marifetinden bahsettikleri Ku§eyri, za
manının büyük sfıfilerindcn Ebu Ali ed-Dekkak'ın meclislerine devam 
ederek ondan tasavvufi terbiyeyi almı§, hocasının i§ereti üzerine zamanın 
alimlerinden Ebu Bekir et-Tusi, İbn Furek ve el-İsferiyini'nin derslerine 
devam ederek zahir ilimlerde de ilerlemi§, İbn Furek ile el-İsferiyini'nin 
ilimdeki metotlarını birle§tirmi§tir. ed-Dekkak'ın vefatından sonra Hora
san'ın ünlü §eyhi es-Sülemi'nın yanında tasavvufi terbiyesini tamamlaya
rak zahir ve bitın ilimlerinde eri§ilmez bir noktaya ula§ını§tı 124 O, bu 
hususta hocasının yolunu izleyerek meseleleri Kur'an ve Sünnet çerçeve
sinde yorumlamaya gayret etmi§tir.3ı.s 

Tuğrul Bey döneminde E§'arilere kaqı ba§latılan olumsuz kampanya
dan Ku§eyri de etkilenmi§, kendisi E§'ari olduğu için İmam E§'ari'yi savu
nan bir mektup yazarak dönemın ıdarecilerine ula§tırmı§Sa da, netice ala
mayınca Cüveyni, Beyhaki gibi alimlerle beraber Selçuklu ülkesini terk 
ederek Hicaz'a gitmi§ti. Alp Arslan'ın bap geçmesi ve Şafii Mezhebinden 
olan Nızamülmülk'ün vezir olmasından sonra memleketine geri dön
mÜ§tÜ. 

Serric ve Sülemi çizgisinin Selçuklular dönemindeki temsilcisi olan 
Ku§eyri, yazdığı eserlerle bu anlayı§ın devamını temin etmi§tir. Yüzden 
fazla eser sahibi olan Ku§eyri'nin tasavvuf sahasındaki en me§hur telifi, 

324 İbnu's-Salah II, s. 562 vd; A.Cami, a.g.e., s. 353 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 148 vd; İbnu'l
Mulakkin, a.g.e., s. 257 vd; İbn Hallİkan III, s .  205 vd; İbnu'l-İmad III, s .  3 1 9  vd: es
Sarfini, Abdulkerim el-Kuşeyri'den: "Asrının lisanı, vaktinin efendisi, Allah'ın yaratıkları 
arasındaki sırrı, cemiatİn üstadı ve önderi, şeyhlerin şeyhi, tarikat yolunun salikierinin 
maksCıdu, hakikatın limanı ve saadetin kaynağıydı. Gözler onun gibi birisini görmediği 
gıbı, görenler bile onun kemali gibisini görmediler. Şeriat ve hakikat ilimlerini cem et
mış, bu ilimleri açıklanabilecek en güzel şekilde açıklamıştı" şeklinde bahsetmektedir 
(Bkz. es-Sarfini, a.g.e., s .  365) . es-Semani ise: "Fazilet, ilim ve zühtde dünyadaki meş
hurlardan biriydi" diyerek onun haklı şöhretine işaret etmiştir (Bkz. es-Semani IV, s. 
503). Zehebi de: "Sü!Cık ve tezkırde eşı bulunmayan, ıbaresı !atif, ahlakı güzel ve mana
larda derin idi" ifadesiyle Kuşeyrlnin hasletlerine işaret etmektedir (Bkz. Zehebi, A'lam 
XVIII, s .  229) .  Verilen bu bu bilgilere bakarak Kuşeyrlnin ilim ve tasavvuftaki yerini 
anlamak mümkündür. 

12, 
l S.Atq, Sü emi..., s. 221 vd. 
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yürütmekle kalmamı§, bu faaliyetler için devletin daha güçlü olması ge
rektiğini kavrayarak, onun bütünlüğü, devamı yönünde hizmet vermi§ler
dir. Bu s iyaset hem devletin devamı, birlik ve beraberliği, hem de sfıfiliğin 
intiprı açısından birbirleriyle örtÜ§mekte, hedefler bakımından da para
lellik arz etmektedir. 

b - T a s a v v u f u n  Ş e k i l l e n m e s i  

X. asrın sonlarında Horasan'ın önemli §ehirlerinden olan Nisabur, 
İslam tasavvuf hareketinin önemli merkezlerinden biri haline gelmi§ti. es
Serrac'la ba§layan dinin emirlerine bağlı ve tasavvufi görü§lerini bu 
doğrultuda belirleyen sfıfiler hareketinin önemli temsilcileri bu ekaiden 
yeti§mi§lerdir. Dönemin önemli alimi ve sfıfisi Ebu Abdurrahman es
Sülemi ( öl. l 0 2 1 )  gerek alim hüviyeti ve gerekse sfıfi kimliği ile döneme 
tesir etmi§, yeti§tirdiği öğrencileri vasıtasıyla kendinden sonrakı tasavvuf 
dü§üncesini etkilemi§tir.u 

Sülemi, aynı zamanda Kur'an'ı tasavvufi manada yorumlayarak tefsir 
yazan önemli bir alimdir. "Tasavvufuun aslı Kitap ve Sünnete dört elle 
sarılmaktır" diyen Nasribazi'nin·,; öğrencisi olan Sülemi, aynı anlayı§ı 
devam ettirerek, bu yönüyle de kendinden sonra gelenlere tesir etmi§, 
tasavvufi yorumların Kur'an'a uygun olmasını temin etmi§tir.u Süle-

321 
Sülemi vaktinde tarikatın §ey hi olup, hakikat ilimlerinin hepsinde ba§anlı olmu§, tasav

vuf yolunda marifet sahibi birisiydi. es-Serric ve Ebu Kasım Nasrabazi (öl.977) gibi 
§eyhlerden yeti§en Sülemi, yeti§tirdiği talebeleri ve mürideri vasıtasıyla sonrakilere tesir 
etmi§tir. Sülemi'nin önemli talebeleri arasında mqhur Şafii fakihi ve Tuğrul Bey 
dönemindeki me§hur muhaddis Ebu Bekir el-Beyhaki (öl . 1 065), Nisabur'da çağının 
imaını olan Ebu'I-Meali el-Cüveyni'nin babası Ebu Abdurrahman el-Cüveyni (öl. 1 039),  
ünlü "er-Risale" yazarı alim ve sufi Abdulkerim el-Ku§eyri (öl. 1 072) ve dönemin me§
hur sufilerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr (öl. 1 048) gibi §ahsiyetleri saymak mümkündür. 
Bkz. es-Sülemi, a.g.e., s .  !XX-XXVI; Süleyman Ate§, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, İstan
bul 1 969, s .  55 vd. 

322 Abdulkerim Ku§eyri, Kuşeyri Rısalesi, (tre. Süleyman Uludağ), İstanbul 1 978, s. 1 35;  
Nasrabazi'nin bir ba§ka telebesi olan Ebu Ali  ed-Dekkak 1 0 1 4'de Nisabur'da 
§eyhulislam idi. Vaktin imamı, zamanın §eyhi ve tarikatın sultanı olup tefsir, hadis ve 
vaaz sahasında önde gelenlerdendi. Nasrabazi'nin iki seçkin öğrencisi olan Sülemi ve 
Dekkak Selçuklular döneminin büyük mutasavvıfı Ku§eyri'yi yeti§tirmi§lerdir. Bkz. A. 
Cami, a.g.e., s. 331 vd; F.Attar, a.g.e., s.679 vd. 

323 Süleyman Atq, İşari Tefsir Okulu, Ankara 1 974, s. 92 vd. 
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ıııl'nin en fazla tesirinde kalan phsiyetlerden birisi de Selçuklular dünc
mının önemli alimi ve Süleml'nin talebesi olan Ku§eyrl'dir. Kendinden 
sonra gelen alimierin ilim ve marifetinden bahsettikleri Ku§eyrl, za
manının büyük sufllerinden Ebu Ali ed-Dekkak'ın meclislerine devam 
ederek ondan tasavvufl terbiyeyi almı§, hocasının i§ereti üzerine zamanın 
alimlerinden Ebu Bekir et-Tusi, İbn Furek ve ei-İsferiyin!'nin derslerine 
devam ederek zahir ilimlerde de ilerlemi§, İbn Furek ile e l-İsferiyinl'nin 
ilimdeki metotlarını birle§tirmi§tir. ed-Dekkak'ın vefatından sonra Hora
san'ın ünlü §eyhi es-Süleml'nin yanında tasavvufl terbiyesini tamamlaya
rak zahir ve barın ilımlerinde eri§ilmez bir noktaya ula§mi§tı 324 O, bu 
hususta hocasının yolunu izleyerek meseleleri Kur'an ve Sünnet çerçeve
sınde yorumlamaya gayret etmi§tir.325 

Tuğrul Bey döneminde E§'ar!lere kar§ı ba§latılan olumsuz kampanya
dan Ku§eyrl de etkilenmi§, kendisi E§' ar! olduğu için İmam E§'ar!'yi savu
nan bir mektup yazarak dönemin idarecilerine ula§tırmı§sa da, netice ala
mayınca Cüveynl, Beyhaki gibi alimlerle beraber Selçuklu ülkesini terk 
ederek Hicaz'a gitmi§ti. Alp Arslan'ın ba§a geçmesi ve Şafii Mezhebinden 
olan Nizamülmülk'ün vezir olmasından sonra memleketine geri dön
mÜ§tÜ. 

Serric ve Süleml çizgisinin Selçuklular dönemindeki temsilcisi olan 
Ku§eyrl, yazdığı eserlerle bu anlayı§ın devamını temin etmi§tir. Yüzden 
fazla eser sahibı olan Ku§eyrl'nin tasavvuf sahasındaki en me§hur telifi, 

324 İbnu's-Salah II, s. 562 vd; A.Cami, a.g.e., s. 353 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 48  vd; İbnu'l
Mulakkın, a.g.e., s. 257 vd; İbn Hallik an III, s. 205 vd; İbnu'l-İmad III, s. 3 1 9  vd· es
Sarfini, Abdulkerim el-Ku§eyri'den: "Asrının lisanı, vaktinin efendisi, Allah'ın yarankiarı 
arasındaki sırrı, cemiatİn üstadı ve önderi, §eyhlerin §eyhi, tarikat yolunun salikierinin 
maksıidu, hakıkatın limanı ve saadetin kaynağıydı. Gözler onun gibı birisini görmediği 
gıbı, görenler bıle onun kcmali gibisini görmediler. Şeriat ve hakikat ilimlerini cem et
mı§, bu ılimlerı açıklanabilecek en güzel §ekilde açıklamı§tı" §eklinde bahsetmektedir 
(Bkz. es-Sarflni, a.g.e., s. 365) . es-Semani ise: "Fazilet, ilım ve zühtde dünyadaki mq
hurlardan bırıydı" dıyerek onun haklı §öhretine ipret etmİ§tİr (Bkz. es-Semani IV, s. 
503) . Zehebi de: "Sülük ve tezkirde e§ı bulunmayan, ibaresi !atıf, ahlakı güzel ve mana
larda derın ıdı" ıfadesıyle Ku§eyri'nin hasletlerine İ§aret etmektedir (Bkz. Zehebi, A 'lam 
XVIII, s .  229). Verilen bu bu bilgilere bakarak Ku§eyrinin ilim ve tasavvuftaki yerini 
anlamak mümkündür. 

-- S.Atq, Sülemf..., s. 221 vd. 
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tıdcta bu yolun mensuplarınca el kitabı haline dönü§türülen, "er-Risale" 
adlı eseridır."" 

Ku§eyri, insanlardaki bozulmadan ve tefessühten bahsederek eski bü
yük sılfilerin hallerini anlatan bu eseri yazmak sureti ile doğru yolu 
göstermek istediğini açıklamaktadır. Tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi §eri 
ilimiere sahip Ku§eyri, eserindeki her fikrin, her cümlenin §eriat ölçüle
rine uymasına dikkat etmi§, bu ölçülere uymayan sılfiler ve onların 
görü§lerini eserine almamı§tır. "' Bu sebepten dolayı hacası Sülemi, 
Hallac'ı kitabına aldığı halde; Ku§eyri, Hallac gibi sılfileri kitabına 

ı 328 a mamı§tır. 

Ku§eyri, metot olarak benimsediği büyük sılfi §eyhlerini ve onların 
sözlerini eserinde nakletmeyi uygun görmÜ§tÜr ki, bu, Bağdad Medre
sesine mukabil, Nisabur Medresesi §eyhlerinin benimsediği genel yapıya 
uygundur. Ku§eyri bu bilgileri naklederken sılfi hayat tarzının önemli 
veya önemsiz tüm yönlerini dikkate alarak üzerınde durduğu her hususu 
üç delille destekler. Bunlar: 

1 - Kur'an ayetleri 

2- Bazı hadisler ve Hz. Peygamber'in ba§ından geçen olaylar 

3- Büyük bir sılfinin hayatındaki bazı olaylar veya yorumlar. 

326 
Ku§eyri, bu eserini niçin kaleme aldığını yine kendisi izah etmektedir: "Şimdi sfıfiler 

§eki! ve kıyafet bakımından eski sufi!ere benziyor ama, ruh ve muhteva bakımından ba§
kala§mı§lardır. Tasavvuf yolunda bir duraklama ve geV§eme ba§ göstermi§tir. Daha doğ
rusu bu yol hakiki manasıyla yok olup gitmi§tir. Kendileriyle hidayete ula§ılan §eyhler 
vefat edip gitmi§, §eyhlerin gidi§atına ve adetlerine tabi olan gençler azalmı§, vera kay
bolmu§, vera sergisi dürülmü§, tamah kuvvetlenmi§, ihtirasın kökleri ve bağları güçlen
mi§tir. Şeriate hürmet hissi kalpten zail olmU§tUr. Dine kaqı kayıtsızlığı menfaat temin 
etmenin en güvenilir vasıtası olarak kabul eden zamanın sofuları haram ile helal arasında 
fark görmez olmu§lar, dine ve dinin büyüklerine kaqı saygısız olmayı din haline getır
mi§lerdir. İbadet etmeyi hafife almı§lar, namaz kılınayı ve oruç tutmayı basit bir §ey 
saymı§lar, gaflet meydanında at ko§turmu§lar, nefsani arzulara kendilerini teslim etmı§
ler, i§lenmesi mahzurlu olan §eyleri hiç aldırmadan i§lemi§ler; halktan, kadınlardan ve 
zalim devlet adamlarından temin ettikleri §eylerden hiç çekinmeden faydalanmı§lardır. " 
Bkz. Ku§eyri, a.g.e., s. 63. 

327 
Ku§eyri, a.g.e., s. 28 .  

3.8 
H.Altınta§, a.g.e., s. 88 .  
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Böylece dile getirilen her görÜ§, her fikir §eri ölçüler yan ında, bu öl
çülere göre hayatını tanzim eden bir sOfinin davranı§larıyla da desteklen
mı·§ olur.129 

Ku§eyri, bu metotla hareket ederek Kur'an ve Sünnet'ten sonra 
bahsedilen esaslara bağlı sOfileri de referans kabul ettiğini göstermektedir. 
Ku§eyri'nin bunu yapmaktan maksadı; eski gerçek §eyhlerin hayatlarını, 
hareket tarzlarını ve akidelerini anlatarak, hem Kur'an ve Sünnet'e uygun 
yapyı§ tarzını göstermek, hem de tasavvufu bu gerileme ve bozulmadan 
kurtarmanın yanında, bilhassa sOfilerin akide bakımından maruz kaldıkları 
hücumlara da cevap vermek istemesidir. Zira bazı din alimleri sOfilerin 
cezbe, sema gibi birtakım hallerini din dı§ı sayarak onlara hücum etmek
teydiler. Ku§eyri'nin ortaya koyduğu fikirleri toplayan "er-Risale" adlı 
eser özelde tasavvuf, genelde ise İslam dü§ünce tarihinde büyük bir m er
hale olu§turur. Bu eserle birlikte tasavvufun Ehl-i sünnet akidesine uygun 
olduğu ispat edildiği gibi, ona yapılan hücumlara da cevap verilmi§tir. Bu 
eserden sonra tasavvuf İs lami muhitlerde me§ru kabul edilmeye ba§lanmı§ 
ve tasavvuf her tarafta serbestçe yayılma imkanı bulmu§tur.330 

Ku§eyri'nin belirlediği yoldan sonra tasavvuf gerilemeden kurtulduğu 
gibi, çizgi. dı§ı fikirler in ve §eri kaynaklara uygun olmayan görü§lerin ta- · 
savvuf adı altında· piyasaya sürülmesi veya savunulması da- imkansızla§
mı§tır. O, Kitap; Sünnet ve bu değerlere bağlı sufilerin hallerini, görü§le
rini ortaya koymak-sureti ile, bunun dı§ındaki görü§lerin geçersiz olduk
larını ispatlamı§ oldu. 

es-Serrac'la· ba§layan· Sünni tasavvuf görü§ü, Nisabur'da Ki.ı§eyri ile 
devam etmİ§,311 onunla· birlikte §eriat ile hakikatın birle§mesi temin edil
mİ§tir."· Tasavvuf tarihinde-önemli bir İ§ bapran Ku§eyri, -§eri ilimiere ve 
tasavvufa vakıf olmanın cesareti - i le §eriatı tasavvufla barı§tırmak - için, 
tasavvufu §eriata· yakla§tırarak, bu ilmin ahenkli ·ve uyumlu bir izahını 

ııı · yapmı§tır. 

329 M.Hamiduddin, "Ilk Sfıfiler: Doktrin" (tre. Mustafa.Armağan) ;İ.D.T.-1, İstanbul 1 990, 
s. 3 5 1  vd. 

330 Ahmet Ate§, "Ku§eyri", İ.A. VI, s. 1 037:-
ııı 

f - d Ş.Day V, s. SU v . 
132 

Ş.Dayf V, s. 621 vd. 
m Ku§eyri, a.g.e., s: 1 7; Süleyman Uhidağ, "Ku§eyri", S. G.A.D.-vn:istanbul 1 995, s. 1 8. -
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Ku§eyri çizgisiyle devam eden, §eri ölçülere uygun ve onlarla 
çcli§meycn tasavvuf anlayı§ı Ku§eyri'nın öğrencisi Ebu Ali el-Faramedi 
(öl. I 0 84) ile devam etmi§tir. el-Faramedi bir noktada Ku§eyri ile Gazali'yi 
birbirine bağlayan köprü vazifesi görmü§tür. el-Faramedi deği§ik alımler
den ilim aldıktan sonra Nisabur'a gelerek burada Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın 
derslerine devam etmi§, onun zikir halkasında yeti§mi§tir. Ebu Said, 
Nisabur'dan ayrıldıktan sonra bu defada Ku§eyri'nin medresesinde ıkı üç 
yıl kadar Ku§eyri'nin derslerine devam edip, Ku§eyri'nin ipreti i le onun 
yanından ayrılarak Tus'a gidip burada ahval ve  mücahede sahasında 
sı1fiyyenin büyük §eyhlerinden olan Ebu'I-Kasım Gürgani'nin terbiyesine 
girmi§tir. Terbiyesinde tasavvufun inceliklerini iyice öğrenip, mepyihın 
mqhurlarından oldu. Sonra tekrar Nisabur'a dönerek, burada ir§ad faali
yetlerine ba§ladı.334 Ebu Alı Faramedi, Gazali'nin fıkıhta ve tasavvufta 
üstadı idi. Yazılı eser bırakmamı§ olmasına rağmen Gazali'yi yetı§tırerek, 
Sünni tasavvufun geli§mesine hizmet etmi§tir. Gazali de, Ihya'sında hoca
sına atıflarda bulunarak onun büyüklüğünden bahsetmi§tir.335 

Türkistan'ın yeti§tirdiği büyük alim Kelabazi ile birlikte ba§layan, 
yanlı§ yapan ve Sünni akideden ayrılan sı1filere kaqı eser yazarak tasavvu
fun İslam'a uygunluğunu ortaya koyan ve bu anlayı§taki tasavvufu yayan 
sı1filer kervanı Serric yoluyla devam ederek Gazali'ye kadar gelmi§ti. Bah
settiğimiz bu sı1filer daha çok Nisabur Medresesi'nin temsilcileri olup, 
bilhassa Horasan ve Maveriünnehr sufilerinden olu§maktaydı. 

334 Ku§eyri'nin derslerine devam ederken, bir gün, yazı yazmak için kaleını divite daldırıp 
çıkardığında, kalemin ucunun kuru olduğunu görmü§; divittc mürekkep olduğu halde 
kalemine mürekkep gelmemi§ti. Bu i§i birkaç kez tekrarlayıp, kalemine mürekkep gel
meyince, durumu hacası Ku§eyri'ye açmı§tı. Ku§eyri de, "evladım! Mademki ilim seni 
terketti sen de onu terket" demi§ti. Hocasının i§areti üzerine e§yalarını medreseden 
hankaha ta§ıyarak sCıfilik yoluna çalı§maya ba§ladı. Buradaki çalı§malarından sonra ta
savvufta önemli merhaleler kat etti (Bkz. A.Cami, a.g.e., s. 403; H.Kamil Yılmaz, "Ebu 
Ali Farmadi", S.G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s. 27 vd) . Abdulğafir el-Hrisi'nin ifidesıne 
göre Ebu Ali Hramedi: "Asrında §eyhler §eyhi olup, tezkir yolunda münferid idi. Iba
rede, tezhibde, güzel edepte, ince manada ve sözlerinin latif!iğinde kimse onunla 
yarı§amazdı" (Bkz. Zehebi, A'lam XVIII, s. 565; es-Sarfini, a.g.e., s. 453; Subki V, s. 304 
vd) . Gürgani'nin yanında yeti§tikten sonra, tekrar Nisabur'a dönerek, burada ır§ad faalı
yetlerine ba§ladı. Selçuklu veziri Nizamülmülk de §eyhe son derece hürmet gösterenler
dendi. Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 337; el-Yifii III, s. 122. 

· · - H. K. Yılmaz, a.g.m., s .  30. 
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Türkis tan'ın d ı §ı ııd;ı ba�ka bir coğrafyada ortaya çıkan ve BağL�! 
Medresesi 'ne bağlı olan birisi daha vardı ki, o da aynı yolu takip etmek
teydi. Bu phıs Hındİstan'da yeti§en büyük slıfilerden Ebu Hasan Ali b. 
Osman el-Hucviri'dir (öl. 1 072). Gazne'de yeti§en bu alim hacası Ebu'l
Fadl Hutli yoluyla Cüneyd-i Bağdacil'ye kadar ulapn ekolün tasavvuf 
anlayı§ını temsil eder. Hucviri, değİ§İk bir coğrafya ve değİ§İk bir ekole 
bağlı olmasına rağmen, Ku§eyri'nin yolunu izleyerek, sahte sufileri ve 
§eriata aykırı davranı§ları §İddetle reddetmİ§tİr. Ku§eyri gibi §eri emidere 
titızliklc bağlı ve onunla uzlapn bir çizgi izlemİ§tİr.336 

Selçuklular dönemindeki bu §ekillenmeye baktığımızda, geli§en 
tasavvufi anlayı§ın tamamen dini emidere uygun bir anlayı§ olduğunu 
açıkça görürüz. Bu hem dini emirleri gerektiği gibi anlayan ve bunlara 
uyulması gereğine inanan alimierin tasavvufu açıklarken ula§tıkları bir 
neticedir, hem de o dönemde Sünni İslam alemi için bir tehlike te§kil 
eden Şii-Batıni fikirlere kaqı Sünni görÜ§Ün tasavvufi anlayı§ının Kur'an 
ve Sünnete bağlı olarak ortaya konmu§ §eklıdir. Özellikle Bitmilerin 
ınsanların kafalarında olu§turdukları §eri emirlerin zahirierinin geçersiz ve  
bunların bitıni kısmının önemli olduğu; bunun da  ancak masum bir imam 
vasıtası ile öğrenilebileceği anlayı§ı kar§ısında, Sünni ulemanın Kitap ve  
Sünnete dayanarak verdiği cevaptır. 

Tasavvufun bu §ekilde açıklanarak izah edilmesiyle Batınilerin faali
yetleri bo§a çıkarıldığı gibi, masum imam akidesi sebebiyle insanların Mı
sır Fatımi Halifesi 'ne ve onların akldelerine meyletmeleri de engellenmİ§
tır. Bu da, hem Selçuklu Devleti 'nin bütünlüğü açısından, hem de sosyal 
yapının bozulmaması açısından büyük bir geli§medir. Zira insanlar Sünni 
Bağdad Halifesi'ne ve onun yanında siyasi güç olan Selçuklulara bağlı 
kalmı§, Şiilere meyletmemi§lerdir. 

c - Nizarniye M edrese le ri v e  Tasavvufun Ge l i §m es i ndeki  Yeri 

Sünni dünya için büyük tehlike te§kil eden Şii hareketlerini benaraf et
mek sırf askeri tedbirlerle mümkün olamazdı. Halkın zihnini bu propogan
dalardan temizlemek ve Patımilerin Şii faaliyetlerine son vermek için 
Nizarniye Medreseleri açıldı. Böylece hem devletin bütünlüğü korunacak, 

"6 Süleyman Uludağ, "Hucviri", S.G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s .  23-27; M.Hidayet 
Hosaın, "Data Genç Bah§ Uhuri", i.A. III, s. 493. 
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hem de İslam'ın birliği temin edilecekti. m X. ve XI. asırlarda güç kazanmı§ 
olan Şiilik ve Mutezile fikri, Sünni görü§e sahip Selçuklular ve onların açmı§ 
olduğu Nizarniye Medreseleri'nden yeti§en Sünni dü§ünceye sahip alimler 
tarafından geri püskürtüldü. Sünniliğe kaqı hücuma geçen bu fikirlerle 
mücadele etmek Nizarnİyelerin ana gayesi oldu.338 Nizarnİyelerin önde gelen 
müderrisleri Barınilik ve Mutezileye kar§ı çıkmı§, Sünni akide üzerine 
kurdukları teorilerini Mutezileye ve felsefecilere kaqı geli§tİrmİ§lerdir.''" 

Nizarniye Medresesi müderrisleri bir taraftan Ehl-i sünnet dı§ı fikirlere 
kaqı Kur'an ve Sünnete dayalı fıkhi ve kelami meseleleri geli§tirip, bunları 
öğrencileri vasıtasıyla halka yaymaya ve ülke geneline hakim kılmaya çalı§ır
ken; diğer taraftan da yine Sünni öğretiye uygun olarak geli§en, uzun 
zamandan beri çe§itli tartı§malar ve savunmalar arasından süzülerek gelen, 
aynı zamanda §eri kurallara bağlı sfıfiler tarafından yapnan Sünni tasavvufa 
sahip çıkmı§lardır. Zira her ne kadar tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimler bu 
medreselerde öğretilerek insanlar Sünni kaideler etrafında eğitilip; Şiilık, 
Batınilik ve diğer Ehl-i sünnet dı§ı fikirlere kar§ı zihnen teçhiz edilip, Sünni
liği savunacak §ekilde donatılıyorlarsa da; dinin zahir emirleri kadar, bu 
emirlerin -Şii-Batıni fikre sahip olanların anladığı manada olmasa da- batıni, 
yani tasavvufi manalarını bilmek de gerekmekteydi. Çünkü tasavvufa, dinin 
bu yönlerini açıklaması bakımından "Fıkh-ı Batın" diyenler de vardır."" 
Nizarniye Medreseleri'nin gayesi genelde Sünniliği korumak olduğuna göre 
Sünni tasavvuf da bunun içinde olmalıydı. Bu yüzden Selçuklu dönemi 
üniversiteleri olan Nizarniye Medreseleri'nin bu hareketin dı§ında kalma
dıkları ve meseleyle akademik seviyede ilgilendikleri görülmektedir. 

Nizarniye Medresesi müderrislerinden önemli phsiyetlerin tasavvuf 
konusuna olumlu yakla§tıklarını görmekteyiz. Nitekim Bağdad Nizarniye 
Medresesi'nin ilk müderrisi olan Ebu İshak e§-Şirazi'nin ( öl. t 083) 
öğrencilerinden bazılarında bu durumu tespit etmek mümkündür. Yetİ§tlr-

ın ·  . 
I. Kafesoğlu, Selçuklu . . .  , s . 1 28 vd; B. Lewis, Ismaililer, s. 1 1 23. 

m . 
d H Emın, a.g.e., s. 223; A. M. Hasaneyn, a.g.e., s . 1 72 v . 

339 L. Gardet, "Din ve Kültür", (tre. Y. Kutluer), İ. T.K.M. IV, İstanbul 1 990, s. 1 35.  
340 Abdu'l-Bari en-Nedevi, Tasavvufve Hayat, (tre. Mustafa Atq), İstanbul 1974, s. 36.  
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di ği iiğrcncilcri ilc doğudan batıya kadar her yeri dolduran Ebu İshak, '" 
1 lalifc ve Sultan katında büyük itibara sahipti.142 

Nizarniye Medresesi müderrislerinden Ebu Bekir e§-Şa§i ( öl. ı 1 13)  
onun için: "Ebu İshak asrın imamları üzerinde Allah'ın bir hüccetidır" de
ıııi§ti. "'' Vefat ettiğinde cenazine Halife el-Muktedi ve Nizamülmülk de 
katılmı§lardı. Bu kadar büyük ilme ve §öhrete sahip olan Ebu İshak'ın en 
büyük öğrencilerinden Ebu'I-Kasım el-Askeri (öl. 1 080), müttaki, abid ve 
zikir esnasında çok ağlayan birisiydi.344 Ba§ka bir öğrencisi Muhammed b. 
1 la lf ct-Tikriti (öl. 1 1 32) ise Ebu İshak'ta okuduktan sonra insanlardan kaça
rak, bir ribata yerle§mi§ ve vaktini ibadetle geçirmi§tir. Ya§adığı çağın §eyhı 
ve asrının zahidi idi.345 Ebu İshak, öğrencilerine zahir ilimleri öğretmenin 
yanında onların sı1fi me§repli olmalarına ve bir §eyhten tasavvuf terbiyesi 
almalarına ses çıkamayarak bu duruma rızasının olduğunu göstermi§tir. 

Tasavvufa yakın ilgiyi Nisabur Nizarniye Medresesi müderrisi 
İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni'de de (öl. 1 085) görmek mümkündür."• 
Cüveyni esasında tasavvufa hiç de yabancı olmayan bir aileden gelmekteydi. 
Babası ve Nisabur'da çağının imaını olan Ebu Abdurrahman el-Cüveyni 
(öl. 1 039),  el-Ku§eyri ve dönemin mqhur sufilerinden Ebu Said Ebu'l
Hayr'la birlikte es-Sülemi'nin müridi idi.347 Cüveyni'nin amcası olan Ali b. 
Yusuf el-Cüveyni de devrin önemli §ahsiyetlerinden ilim tahsil etmi§, 
tasavvufi yönü ağır basan ve bu sahada "Kitibu's-Seluve" adlı eserin 

141 İbn Hallikan I ,  s. 29 vd; Zehebi, el-İber Il, s. 334. 
342 Halife" nin elçisi olarak Sultan Melik§ah'a gittiğinde geçtiği her beldenin insanlan onu 

kaqılamaya çıkıyorlar, teberrüken elbisesine dokunuyor, kadınlar ve çocuklar ayakkabısının 
toprağını bile §İfa niyetiyle alıyorlardı. Nisabur'a vardığında İmamu'l-Harameyn Cüveyni 
bir hizmetçi gibi arkasından yürümÜ§tÜ. Bkz. es-Subki IV, s. 222; İbnu'l-Esir X, s. 125.  

'" İbn Kadı Şuhbe, a.g.e., s. 254. 
144 İbn Kesir XII, s. 1 3 1 .  
"' es-Subki VI, s .  103,  Nu: 2. 
"• Nızamülmülk tarafından kendisi için Nisabur Nizarniye Medresesi'ni İn§a ettirilen 

Cüveyni, Sultan ve veziri tarafından hürmetle kar§ılanıyordu. Mutlak müctehid noktasına 
kadar gelmi§ olan Cüveyni, bir taraftan medresede ders verirken, bir taraftan da zengin bir 
tüccar tarafından yaptırılan Menil Cami'inde hitabet ve Cuma günleri vaizlik görevlerinde 
bulunuyordu. Bkz. es-Subki V, s. 1 68 vd; İbnu'l-Cevzi IX, s. 1 8  vd; İbn Hallİkan III, s. 1 68 
vd; ez-Zehebi, el-İ ber II, s. 339. 

347 l d es-Sülemi, a.g.e., s. IXX-XXVI; S. Ate§, Sü emi. . . ,  s. 55 v . 
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yazarı d ır. '" Zahiri ilimierin yanında tasavvufa da bu kadar a§ina olan bir 
çevrede yeti§en Cüveyni, zamanın büyük muhaddisi ve "Hılyetü'l-Evliya" 
adlı eserin müellifi Ebu Nuaym el-İsfehani es-Sı1fi'nin yanında yeti§ıni§ '" 
ve onun gözde müriderinden olmu§tu. "" Kendisine özel Nizarniye Medre
sesi yapılacak kadar ilirnde otorite olan Cüveyni, çağındaki herkes tarafından 
hürmet edilen ve ilmi vukı1fiyeti kabul edilen birisiydi. '" 

Döneminde zahir ilimlerinde otorite olan Cüveyni, Cuma günleri gö
rev yaptığı camide vaaz meclisleri kurardı. Bu meclislerinde sı1filerin halle
rinden anlatır, ne zaman tasavvuf ilminden ve sı1filerin hallerinden bahsetse, 
dinleyenleri ağlatırdı.352 Sı1fi bir çevreden gelen Cüveyni'nin bu özelliğini 
Nizarniye Medresesi'nde yeti§tirdiği bazı talebelerinde de görmek mümkün
dür.353 Şurası muhakkak ki, Cüveyni'nin yeti§tirdiği talebelerin en me§huru 
sonradan, İsiama yaptığı hizmetler ve ilimdeki büyüklüğü sebebiyle, 
"Hüccetü'l-İslam" lakabını alacak olan İmam Gazali'dir. Bu büyük alim 
Nizarniye Medresesi'nde yeti§ıni§ ve orada müderrislik yapmı§tır. Kendinin 
büyüklüğüne, ilmine, Nizarniye Medresesi etki ettiği gibi; kendisi de Niza
miye Medresesi'ndeki eğitime ve medresenin fikri yapısına tesir etmi§tir.354 

14 
M.ez-Zuheyli, a.g.e., s. 52. 

349 Şemseddin ez-Zehebi, Tarihu'l-İsl.dm ve Vefeyatu'l-Meşahiri ve'l-A'I.dm (421-430) ,  
(tah.Ömer Abdusselam et-Tedmüri), Beyrut 1 4 1 4/ 1 993, s. 275; İbn Hallikan I, s. 9 1 .  

)lO 
h M. S. Şey , a.g.m., s.241 .  

35 1 Ebu İshak e§-Şirazi onun için: "Ey doğu v e  batı ehlini ilmiyle faydalandıran ki§i, sen bugün 
imamların imamısın" demi§ti. (Bkz. İbn Hallikan III, s .  1 68;  İbnu'n-Nacdr, Zeylu . . . XVI, 
s. 85 vd. ) Abdulğafir Farisi: "Gözler ondan önce böyle bir alim görmedikleri gibi, ondan 
sonra da böyle bir alimi göremeyeceklerdir" demi§tir (Bkz. es-Subki V, s. 1 74) .  Imam 
Ku§eyri de: "Eğer Cüveyni peygamberliğini iddia edecek olsa, kelamının gücü sayesinde 
kendini kabul ettirir ve mucize göstermesine gerek kalmaz" diyerek, onun ilimdeki gücüne 
ve maharetine i§aret etmektedir. Bkz. İbnu'n-Nacdr, Zeylu ... , s .  85 vd. 

352 İbn Hallikan III, s .  1 68 vd. 
353 Cüveyni'nin talebesi olmakla birlikte Ku§eyrlnin de müriderinden olan Ebu'I-Kasım el

Ensari en-Nisaburi (öl. l 1 1 8) ( el-Yafii III, s. 203; Zehebi, el-İber II, s. 400) , aynı §ekilde 
bu iki hocadan yeti§en Ebu Bekr Muhammed b. Ali es-Salihani (öl.l 135) (Bkz. el-Yafii III ,  
s. 258) ;  Cüveyni v e  el-Faramedi'den yeti§en, Horasan'ın sayılır sufilerinden Ebu Abdullah 
Muhammed el-Cüveyni ez-Zahid (öl.l 135) gibi §ahsiyetleri göstermek mümkündür. Bkz. 
İbnu'l-İmad IV, s. 95. 

354 Gazali, önce Curdn'da okumu§ sonra memleketi Tus'a dönmÜ§tÜ. Buradan Ni§abur'a 
geçerek Cüveyni'nin öğrencisi olarak yükseldi ve hocasının ders halkasında ona muid oldu. 
Mezhep, hilaf, cedel, usul, mantık, hikmet, felsefe ve alıkarn konularında önde gelenlerden 
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Cüveyni, sadece zahiri ilimlerde değil, tasavvuf konusunda da Gazali'yi 
ctkilemİ§tİr. '" Cüveyni'den sonra Gazali üzerinde tasavvufi yönde etkisi 
o lan en büyük phsiyetlerden birisi de Ebu Ali Paramedi'dir (öl. 1 084). Ga
zili Nisabur'da iken Ebu Ali Paramedi'nin sohbetlerine katılarak ondan 
tarikat almı§, verilen vazifeleri yerine getirmİ§tİr. Zikre devam etmİ§ ve ma
nevi yolda terakki sağlamı§tır. Tasavvufun fikriyar ve tatbikatı hakkında pek 
çok �ey öğrenmİ§ti."" Gazali önce §ey hi Ebu Ali Paramedi'nin ( öl. l 084 ), 
sonra da hacası Imamu'l-Harameyn Cüveyni'nin (öl. 1 085) vefatından 
sonra, vezir Nizamülınülk'ün yanına giderek onun önünde tanınmı§ alim
lerle münazarada bulundu; hepsinden üstün  gelerek ilmi kapasitesini ispat 
L·tti. Bunun üzerine Nizamülmülk onu Bağdad Nizarniye Medresesi'ne Mü
derris olarak atadı. 1 09 1  senesinde İsfehan'dan Bağdad'a gelerek Nizarniye
deki görevine ba§ladı."' 

Nizamiye'de dört sene boyunca ders veren Gazali, ilminin geni§liği ve 
kelamının güzelliği ile insanları büyüledi. Derslerine Bağdad "Reisu'l
Ulema"sı, Hanbelllerin reisi ve İbn Akil gibi büyük alimler de katılırdı."' 
Akademik karİyerinın zirvesinde ve §öhreti tüm alemi kaplaını§ iken,359 o, 

oldu. Daha hacası hayattayken "cl-Menhul" adlı eserini yazmı§tı. Bunun üzerine hocası: 
"Sen benim ölümümü beklemeden diri diri gömdün" diyerek talebesinin kendisini 
geçmesine ve kendisinin geride kalmasına i§aret etmi§ti. Hacası onunla övünür, zeki, akıllı 
ve cesur olmasını takdir ederdi. Gazali için: "0, suyu bol denizdir"derdi. Bkz. es-Subki VI, 
s. l 93 vd; İbnu'l-Cevzi IX, s . 1 68 vd; Zehebi, el-İber Il ,  s. 387. 
M. Said Şeyh, a.g.m., s.24 1 .  
es-Subki VI, s.209; M .S. Şeyh, a.g.m., s .  206; Salih Ahmed e§-Şami, el-İmdmu '1-Gazdli, 

Dımqk 1 4 1 3/ 1 993, s. 1 07 vd; Gazali, sadece bu iki §ahıstan istifade etmekle kalmamı§, 
kendi ifadesine göre; Ebu Talib el-Mekki, Haris-i Muhasibi, C üneyd-i Bağdadi, Ebu Yezid 
Bistami gibi mutasavvıfların kitaplarını da okuyarak bu mutasavvıfların fikirlerinden 
Lıydalanmı§tır(Bkz. Gazali, el-M unkız, s. 56) . Önceki mutasavvıfların eserlerinden ve 
fikirlerinden istifade etmekten geri kalmayan Gazali, esas istifade §ekli olarak, Allah yolunda 
çoılı§ırken mutlaka bir §ey he bağlı olmanın gereğine inanmı§tır (Bkz. İ. A. Çubukçu, Gazali 
ve Şüphecılık, s .8 1  ) .  Kendisinin Faramedi'nin meclisine katılıp, onun verdiği zikir ve tezkiye 
metodunu uygulaması da bunun açık delilidir. 
İ l ın Kesir XII, s. 1 74:  İbnu'l-Cevzi IX, s. 55: İbn Hallikan IV, s.2 1 6-219:  Es-Subki IX, 

� . ı n. 
'" İ l ın K esir X l l ,  � . 1 74:  İhmı'l-Cevzi IX, s. 1 69. 
"'' Ni�;lbıır Nizamiyesi ıııi'ıderri�leriııdeıı Muhammed b. Yahya: "Gız;lli iki ı ıri �:ıfiidir" der

kl·n, i\lıdııl�Hir l;a risi: "Zck,ı, ilim, lıeyoııı ve lisoııı korıusııııtb giizln oıı ı ı ı ı  v,ı l ı ı  lı i ı i , i ı ı i giir
n ll·d i "  dvıııvk t l'dir. Bkz. es-Sıılıki V I ,  s.202 vd. 
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halinden memnun değildi. Zira öğrendiği ilinılerin onu istediği noktaya 
ula§tıramayacağını kavramı§tı. Bu maksatla mutasavvıfların yolunu yeniden 
tetkik etmeye ba§ladı. "Mutasavvıfların ilmi, netice itibariyle nefse ait geçit
leri atlatmaktan, onun kötü ahlakıyla fena vasıflarından kendilerini uzakla§
tırmaktan ibarettir. Bu suretle insan, kalbini Allah'tan gayrı §eylerdcn bop
lır, onu Tanrı'nın zikriyle bezer" neticesine ula§tı.1"" 

Gazali, ilmi §Öhretin ve kuru bilgilerin ötesinde bir §eyler aramağa 
ba§lamı§tı. Onun keskin zekası var olanla yetinemezdi. Geçirdiği bu §üphe 
krizinden sonra Bağdad'ı terk etti.'"' Böylece Gazali'nin hayatındaki akıl 
dönemi bitmi§, kalp dönemi ba§lamı§ oldu. "' Asıl Gazali dönemi bundan 
sonra ba§lar. O uzun süren yolculuklarında bol bol tefekkür etme imkanı 
buldu ve fikirlerini olgunla§tırdı.363 Bazı ılim dallarının çıkmaz sokak oldu
ğunu gördü. Böylece yeryüzünde nübüvvet ı§ığından ba§ka aydınlanacak bir 
nur olmadığına kanaat getirerek, tam manasıyla mutasavvufların yoluna 
yöneldi. 

Tekrar Bağdad'a dönüp kısa bir müddet kaldıktan sonra Horasan'a 
geçerek vezir Fahru'l-Mülk'ün ısrarıyla Nisabur Nizarniye Medresesi'nde 
bir sene kadar müderrislik yaptı. Fakat gönlü vatanına dönmek istiyordu. Bu 
nedenle dersi terk ederek vatanı Tfıs'a döndü. Evinin yanında fukaha için bir 
medrese ve sfıfiler için bir hankah yaptırdı. Vakitlerini Kur'an hatmi, ders ve 

160 
Bunun üzerine "Tasavvuf tarikatının öğrenmek ve i§itmekle tahsili mümkün olan cihetle

rini tahsil ettim. Anladım ki, büyük mutasavvıfların elde etmek istedikleri gaye öğrenmek 
değil; tatmak, ya§amak, hal ve sıfatları deği§tirmek suretiyle elde edilir" gerçeğini kavrayarak 
(Bkz. Gazali, el-Munkız, s. SS), bu gerçekleri kendisi de ya§amak için tedris hayatını terk 
etmeye karar verdi. Bkz. e§-Şami, a.g.e . , s. 1 04; es-Subki VI, s. 1 98;  İbn Kadı Şuhbe I, s. 
32S vd. 

161 
Bağdad'ı terk etmekten maksadı, ruhunu huzura kavll§turmak, bilgilerini kesinliğe 

ula§tırmak için sfıfilerin dini ve zahidane disiplinini uygulayarak inzivaya çekilmekti. Bkz. 
M. Said Şeyh, "Gazali", i. D. T., II, İstanbul 1 990, s. 208; İ. A. Çubukçu, Gazali ve 
Şüphecilik, s.61 ;  Ebu'I-Hasan en-Nedvi, İslam 'de Fıkır ve Davet Önderleri, (tre. Yusuf 
Yılmaz), İstanbul 1 987, s. 2 1 3 ;  İ. A. Çubukçu, İslam Düıünürleri, Ankara 1 977, s. 37  

362 Ali Tantavi, Rıcalun mine't-Tarih, Cidde 1 4 1 1/ 1 990, s. 2 1 9. 
361 

Gazali, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine'yi ziyaret etti. Bu uzun zaman esnasında "Ihyau 
Ulfımi'd-Din" adlı mqhur eserini de yazmı§tı. Oradan Bağdad'a dönerek kısa bir süre vaoız 
verip, insanlara hakikat ehlinin lisaıu ile konu§tU, İhya'sını nakletti. Bkz. Gazali, a.g. e., s.60 
vd. : es-Subki VI, s. 1 98 vd.; İbnu'l-Cevzi IX, s . 1 69 vd; Makrızi, el-Mukaffa . . .  VII, s. 79 vd. 
Gazali, a.g.e., s. 6 1 .  
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gönül  erbabıyla sohbetle geçirdı. Vefatma kadar böylece devam etti. Vefat 
edince Tus'un Taberan kasabasma defnedildi. 365 

Gazall bu haliyle taklidi yenme bakımından önemli bir merhale kat et
tıği gibi, Şeriat-Tarikat çeki§mesine de bir çözüm getirmi§tir. Abdulkerim 
Ku§eyrl: (öl. 1 072) yazmı§ olduğu mqhur "er-Risale" si ile tasavvufun Ehl-i 
sünnet mezhebine uygunluğunu ispata çalı§tığı gibi, daha sonra gelen Gazall 
de bu hususu zihinlere kuvvetle telkin etmeyi baprmı§tır.366 Bu haliyle 
Ku§eyri, tasavvufla §erıatı barı§tırmak ıçin, tasavvufu §eriata yakla§tırmı§tır. 
Gazali ise §eriatı tasavvufa yakla§tırmak suretiyle aynı neticeye ula§ıni§tır. 
Bu çalı§malar, tasavvufu, Sünni çevreler gözünde §Üpheli ve mahzurlu ol
maktan çıkarını§ ve yayılmasına imkan hazırlamı§tır.367 Gazali, "Sünnilikle 
tasavvuf arasında, her ikisini de güçlendiren bir uzla§ma tesisine muvaffak 
olmu§tU. Bu uzla§ma, daha sonraki zamanlarda İslam varlığına zarar 
verebilecek rakip §artlarm etkisiz hale getirilmesine bir mukavemet unsuru 

l ,:)368 O ffiU§tUr. 

Gazali, "Sünni İslam inancına yeniden hayatiyet kazandırmı§, İslam dü
§Üncesine canlılık vermi§tir. Bu hususta onun tasavvufi fikirlerinin çok bü
yük rolü olmu§tur. Tasavvufu, Kur'anı Kerim ve hadislerin I§ığmda açık
layarak sadece Allah sevgisine mqruiyet kazanciırınakla kalmamı§, bütün 
tasavvufa mqruiyet kazanciırarak bu ilmin İslam ilimleri arasmda mütalaa 
edilmesine sebep olmu§tur."'6 ' Bu haliyle Gazali, sadece İslam tasavvufuna 
hizmet etmekle kalmamı§, tasavuf onunla birlikte yeni bir devreye girmi§ ve 
İslam kültüründe adeta resmi: bir hüviyet kazanmı§tır. Gazali'den önce Ehl-i 
sünnet'in çoğunluğu tasavvufa kaqı kaqı iken, Gazali gibi İslami ilimlerde 
otorıte sayılan bir kimsenin tasavvufu kabul etmesi ve phsında ya§aması, 
tasavvufun Islam'a uygunluğu için adeta bir delil te§kil etmi§, tasavvufa kar§ı 
menfi tutum deği§tiği gibi, büyük çoğunluk tarafından hukuki olarak kabul 

'65 es-Subki VI, s.209: İbn Hal li kan IV, s .2 19: İ. A. Çubukçu, Gazzali ve Batınilik, Ankara 
1964, s. 9; Et hem Cebecioğlu, "İmam-ı Gazali", S. G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s. 37 vd; A. 
Tantavi, a.g.e., s. 224. 

160 F. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1 976, s. 1 6. 
367 Abdulkerim Ku§eyri, a.g. e. ,  s. 1 7; H G. Yurdaydın, "Türkiye'nin Dini Tarihine Umumi 

Bir Bakı§", A. Ü.İ.F.D. IX, ( 1 96 1 ) ,  s. 1 1 0. 
368 

A.]. Arberry, a.g.m. ,  s. 1 56. 
- . 

H Altın ta§, a.g.e., s.9 1 ;  Süleyman Uludağ, "Gazzali" D.I.A. XIII, s. 5 1 7. 



s il ll ll i s i y ;ı s ı· ı i 1 1 1'1 

edilmeye ba§Lınmı§tır. Gazali'den sonraki ulemanın büyük çoğunluğu ken
disi gibi iki yönlü olm u§; bir yönüyle §eriatı, diğer yönüyle tasavvufu temsil 
etmi§lerdir. no 

"Gazali'nin İslam dünyasındaki etkisi ölçülemez. O, tasavvufu dinin 
bütünleyici bir parçası haline getirerek Sünni İslam'ı yeniden kurmakla kal
madı, aynı zamanda tasavvufu gayr-i İslami unsurlardan ayıklayarak islah 
etti ve onu Sünniliğin hizmetine sundu. O, uzun bir tarihi geli§me çizgisinin 
son noktasını temsil etmektedir. Sfıfilik onun etkisi sayesinde icma'ın tasvi
bine mazhar oldu. İslam, yeni bir ya§ama canlılığına kavu§tU ve bu cazibeyle 
Afrika, Orta Asya ve Hindistan'da geni§ kitleleri sınırları içine aldı. Bundan 
böyle çok kere büyük bir kelamcı ile büyük bir sfıfiyi aynı ki§ilikle bulma 
imkanı doğdu. Biraz sonra da görüleceği gibi bu geli§me, kelamı eski §ekli 
esasları üzerine değil, yenilik ve bütünlük arz eden bir esas üzerine kuran 
birçok orijinal dü§ünürün yeti§mesini sağladı.""' Bu tesir sadece, Gazali'nin 
ya§adığı çevrede değil, İspanya gibi uzak beldelerde de kendini açık bir §e
kilde göstermi§tir.'L 

Gazali'nin bu seviyeye gelmesinde en büyük pay, hiç §üphesiz ki, hoca
ları Cüveyni ve Ebu Ali el-Paramedi'nin olmu§tur. Gazali bu hocaları saye
sinde yeti§erek olgunla§ıni§, keskin zekasının iyice parıldaması mümkün 
olmu§tur. Onun tasavvufa getirdiği yeni çehre ile bazı çevrelerdeki sakıncalı 
pozisyonu ortadan kalkmı§tır. Fakat tasavvuf her zaman herkes tarafından 
aynı kabulü ve toleransı görmÜ§ bir hareket değildir. Doğu§undan itibaren 
onu İslam'ın özü sayanların yanında, İslam dı§ı bir hareket olarak kabul 
edenler de olmu§tur. Bu yüzden zaman zaman taraflar arasında sert tartı§
malar cereyan etmi§tir. Fakihler ve kelamcılar, mutasavvıfların niyyeti arnel
den üstün tuttuklarını, sünneti farza tercih ettiklerini söyleyerek Ehl-i sün
net akldesinin dı§ında olduklarını savunuyorlardı.m Bazı mutasavvıfların 

.70 Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giri� , Ankara 1988 ,  s. 242 vd; Hilmi Ziya Ülken, 
Islam Felsefesi, Ankara -, s. 239. 

371  Fazlurrahman, İslam, s .  1 76; Hasan Şahin, "Gazali ve Tasavvuf", Ebu Hamid Muham
med el-Gazali, Kayseri 1988, s. 98.  

"� M. Watt,  İslam 'ın Avrupa'ya Tesiri, (tre. Hulusi Yavuz), İstanbul 1 986, s. 52 ;  Cavit 
Sunar, Varlık Hakkında Ana Dü�ünceler, Ankara 1977, s. 1 75;  İsmail Hakkı İzmirli, Is
lam Mütefekkirleri İle Gaıp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, (n§r. S.H.Bolay), Ankara 
1977, s. 1 0. 

373 L. Massignon, "Tasavvuf", I.A. XII/I, s.27. 
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ta§kın davranı§ları da onlara malzeme temin ediyordu. Buna kar�ılık ıııuta
savvıflar da zahir ulemasını; §ekilci, resmiyetçi ve öze yabancı olmakla suç
luyordu. Bu çeki§meler hayli devam etmi§tir. Mutasavvıfların §Criatın hü
küm ve arnellerinden uzakla§masıyla "Tasavvuf Şeriat'tan uzakla§ını§", zahir 
ulemasının da §ekle bağlı kalmasından dolayı da "Şeriat Tasavvuf'tan uzak
la§ını§" idi. 174 

Islam alemindeki bu çatı§ma ve ikilik Ku§eyri ve arkasından Gazali'nin 
gayretleriyle ortadan kalkmı§tır. Gazali'ye kadar kelam, fıkıh ve hadis alim
leri tasavvufa §Üpheli bir nazarla bakıyor, bazen de onu bir ilhad hareketi 
olarak görüyorlardı. Gazali bu dü§ünceyi yıktığı gibi, İslam inancına da 
yeniden hayatiyet kazandırmı§tır. Bunda Gazali'nın tasavvufi fıkırlerınin 
tesiri büyük rol oynamı§, Kur'an ve Sünnet ı§ığında me§ruiyet kazanan 
tasavvuf, artık İslam dü§Üncesi içinde kabul edilmeğe ba§lanmı§, herkes tara
fından kabül edilebilecek Sünni bir dü§Ünce ve ya§ayı§ haline gelmi§tir.375 

Gazali sayesinde tasavvufla dini §UUru geli§tirmek ve phsi tecrübeler 
yaparak ilahi bilgileri öğrenmek imkanı ortaya konmu§tur. Yine onun saye
sinde tasavvuf, Ehl-i sünnetin görü§leriyle bağda§ır hale gelmi§tir.176 Gazali 
bu haliyle, medreseyi temsil eden §eriatçılarla, tekke mümessili olan tarikat
çılar arasındaki anla§mazlığı ortadan kaldırarak Şeriat-T arikat (Medrese
Tekke) uzla§masını temin etmi§tir."' 

Gazali'nin yetİ§tirdiği öğrencilerinde de bu tasavvufi hususu görmek 
mümkündür."' Gazali de, Ebu İshak ve Cüveyni gibi Nizarniye Medresesi 
hocalarının yolundan giderek öğrencilerine sadece zahiri ilimleri vermekle 
kalmamı§, tasavvuf ilmini öğrenmelerine de vesile olmu§tur. 

Nizarniye Medresesi'nin önemli simalarından birisi de İmam Gazali'nin 
karde§i ve "Mecdü'd-Din" lakabıyla tanınan Ahmed Gazali'dir (öl .l  1 26 ). O 

374 S. Uludağ, Ku�eyrf Risalesi, s. 1 7  
J1S 

H. Altınta§, a.g.e., s.9 1 :  T. J. De Boer, a.g.e., s. 1 1 0: S. H. Nasr, a.g.e., s.304. 
176 İ. A. Çubukçu, Gazdil ve Şüphecilik, s. 8 1 ;  İ. A. Çubukçu, Gazd/i ve KeUm Felsefesi, 

Ankara 1970, s.2 1 .  
m . . 

M.Ş.Günaltay, "Selçuklular Horasan'a Indikleri Zaman Islam Dünyasının Siyasal, Sosyal, 
Ekonomik ve Dini Durumu", Selleten VII/25, ( 1943), s. 94. 

378 . ... 

Bunlardan biri olan Ebu Ishak el-Ganevi er-Rakki es-SCıfi ( öl. 1 148), Şafii mezhebinde fakih 
olmanın yanı sıra sCıfi yönü de bulunan bir §ahsiyetti. Bkz. el-Yafii III, s. 279. 
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da kardqiyle beraber fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra sGfiyye yoluna ıneylet
ıni§, fakat vaizliği ve uzlete meyliyle ön plana çıkmı§tır. "'' Ahmed Gazall'nın 
tasavufi ki§iliği kardqinden daha ağır basar ve ondan daha deği§ik bir tasav
vuf anlayı§ına sahiptir.'80 

Ahmed Gazall'nin tasavvuftaki hacası Ebu Bekir en-Nessac'dir."' en
Nessac, İmam Gazall'nin §eyhi Paramedi'nin yeti§mesinde de önemli yeri 
olan Ebu'I-Kasım Gürganl'nin müritlerindendir. Dolayısıyla Şeyh Gürganl: 
iki kardqin yeti§mesinde de önemli etkiye sahiptir. Selçuklular döneminin 
önde gelen mutasavvıflarından olan Ahmed Gazall, sadece kendi döneminde 
vaaz ve nasihatleriyle insanları etkilemekle kalmamı§, yeti§tirdiği talebele
riyle ve dü§ünceleriyle sonradan gelenleri de etkilemi§tir. Bunların en mq
huru Hemedin kadısı Aynu'l-Kudat Hemedanl: (öl. l 1 30t' ve Şeyh Ebu'n
N ecib es-Sühreverdl' dir ( öl. l 1 67) . 383 

379 İbn Kadı Şu h be I, s. 309 vd; İbnu's-Salah I, s. 397 vd; K. Gani, a.g.e., s. 660. 
380 İbnu'l-Mulakkin, a.g.e., s. 1 02 vd.; Ahmed Gazali'nin kerametleri görülmü§ olmasına 

rağmen, Bazı alimlerce hezeyan kabul edilen sözleri de mevcuttur. Devrin büyük mutasav
vıflarından Yusuf Hemedani de onun meclisinde bulunmU§ ve söylediklerini §eri ölçülere 
uygun bulmamı§tır (Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 4 13 ) .  İmam Gazali ilim, marifet, §eri hü
kümler ve ahlak kurallarına önem verirken; Ahmed Gazali a§k, §evk ve cezbeyi birinci 
planda tutuyordu. İmam Gazali, kardqine §eri emidere daha fazla bağlı kalmayı tavsiye et
mi§; o da ağabeyine verdiği cevapta: "hakikate dair daha fazla marifet sahibi olmak gerekir" 
demi§ti. İmam Gazali kardqini taktir eder ve "Biz aradık, o buldu" derdi (Bkz. Süleyman 
Uludağ, "Ahmed Gazali", S.G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s. 45 vd) . Ahmed Gazali, Irak 
Selçuklu Sultanı Mahmud'un olduğu bir mecliste de vaaz vermi§ ve Sultan kendisine 1 000 
dinar hediye etmi§ti. 

'8 ' A c· os . am!, a.g.e., s. 4 . 
382 Devrin önde gelen alimlerindendir. Ahmed Gazali Hemedan'a gelince onun yoluna 

yönelmi§ ve müriderinden olmu§tU. Kelam, tasavvuf ve felsefe sahasında eserleri vardır. Ser
best üslupta yazması ve Hallac gibi §athiyeler söylemesi üzerine §im§ekleri üzerine çekti. 
Hemedani'nin yaygın §Öhreti, siyasi rakiplerini tedirgin edince, ulemadan §eyhin zındık ol
duğuna dair fetva alınarak Hemedan'da derisi yüzdülüp katledildikten sonra, cesedi ders 
verdiği medresenin önünde asılarak yakıldı. Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 426; Süleyman Ulu
dağ, "Aynu'l-Kudat Hemedani", S.G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s. 46 vd. 

383 es-Sühreverdi, mqhur filozof Şehabeddin Sühreverdi'nin de amcasıdır. Bağdad'a gelerek 
Nizarniye Medresesi'nde fıkıh okumu§, daha sonra Ahmed Gazali'nin terbiyesine girerek bu 
sahada ilerlemi§ti. Dicle kenarında bir medrese ve ribat yapurarak ilim öğrenmek 
isteyenlerin ve sufilerin istifadesine sundu. Bağdad'da halka vaazlar verir, meclıslerı 
insanlarla dolup ta§ardı. Bkz. es-Subki VII, s. 1 73 vd; İbnu'l-Esir XI, s.333; İbn Kesir XII ,  
s .254; İbn Hallikan III ,  s .204 vd; İbn Kadı Şuhbe II ,  s. 10  vd; İbnu'l-Mulakkin, a.g.c., s .  
262 vd;  İbnu'd-Dimyati IXX, s. 209 vd;  Ethem Cebecioğlu, "Abdulkahir Ebu'n- Necih 
Sühreverdi", S.G.A.D. VII, İstanbul 1 995, s. 66 vd. 
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d - T ü r k l e r  A r a s ı n d a  T a s a v v u f u n  Y a y ı l ın a s ı n d a  
N i z  a m  i y e  1 e r  i n T e  s i·r i. 

Selçuklular dönemi, tasavvuf ilminin Siinn! çevrelerce kabul edilir bir 
§ekle geldiği devirolmanın yanında, bu anlayı§ının Tı.irkler arasında yayıldığı 
bir devre olarakta dikkati: çeker. Bu·anlayı§ı temsil eden bahse konu §ahıslar, . 
büyük oranda ya Nizarniye Medresesi'nden· yetİ§mİ§ veya bu medresenin 
hocalarından istifade- etmİ§lerdir. Hiç §üphesiz ki, . bu phsiyetler içinden 
me§ h ur ve etkileri: bakımından sonraki dönemlere tesir eden Kİ§İlerden birisi 
de Nizamiyeden yetİ§en Yusuf Hemedan1 · (öl. l 1 40) 'dir. Hemedan bölgesin- 
deki Buzencir kasabasında· 1 050 yılında diinyaya gelen Y iisuf ·Hemedan!, . 
daha onsekiz ya§ında iken Bağdad'a· gelerek Nizarniye nin ünlü hacası Ebu 
İshak e§-Şi'razi'nin derslerine devam ettİ.384 Usul, . fıkıh, mezhep ve hilaf 
ilimlerinde önde gelenlerden oldu. İlim tahsilini tamamladıktan sonra 
sfıfiyane mizacından dolayı tasavvufa meylederek, . Şeyh Ebu Ali 
Paramedi'ye intisa b edip, onun müridi oldu .'85 

Omrünü hocalıkla geçiren- Yusuf Bemedan!, . diğer din! ilimierin ya- 
nında hadis ilminde de önde gelenlerden olup, . gittiği · beldenin u lemasına 
hadis imla ettirirdi. Hrlk onun- din! ilimiere vukfıfiyetinden ve vaazlarının 
güzelliğinden dolayı, sohbet meclislerine fazlaca iltifat eder ve meclisi dolup 
taprdı. 1160, Türk ve Tacik bütün köylülere din! bilgileri ·öğretmekten Ü§en- 
mez, Islamiyetİn bütün ak!delerini tevilsiz kabul ederdi. Irak, Hôrasan ve 
Maveraünnehr'in değİ§İk yerlerini dolaprak halkı İr§ad ile me§gul olmu§tu.m 
Merv'de yaptırdığı ri batında suflleri . eğitmİ§, - §öhretinin yaygınlığı ve kera-

, .. Ebu Ishak'ın yanında okurken, ya§ının küçüklüğüne rağmen, ahlakının güzelliği ve züht 
ya§ayı§ından dolayı, hocası tarafından raktir edildi ve pek çok ki§iriin önüne geçirildi. Bkz . . 
Mevlana Safiyyüddin , Reşabdt Aynu 'l-Haydt, İstanbul -, s. 1 4 ;  Zehebi, A'lam XX. s. 67- . 

'85 A.Cami, a.g.e., s. 409; Ibn Halli kan VII, s. 78. 

'86 Zahir ve batın ilimiere vukufiyeti, aynı zamanda lisanının tatlılı.ğından dolayı halk onu 
sever, nasihatlarını dinler ve tutardı. Bkz. İbn Tağriberdi V, s. 260; M. Safiyyüddin, 
Rqahat, s. 15 .  

\J:7 Sultan Sancar'ın da büyük saygı duyduğu Yusuf Hamedani, §eriat ve tarikat (zahir ve batın 
ı lımler) yollarıyla Nizamiye· Medresesi misyonunun takipçisi olup, . mürürlerine Hi. 
Peygamber i'n ve ashabının yollarından· gitmeyi tavsiye ederdi. Gayri müslimlerin evlerine 
kadar giderek onlara İslamiyet'in büyüklüğünü anlatır, her §eye tahammül eder, herkese 
kaqı hürmet ve muhabbet gösterirdi. Ehl-i · kıble'den kimseyi tekfir etmez, son derecede 
mütevazl bir hayat sürer, bağlılarına· namaz; oruç, zikr, riyazet ve mücahede tavsiye ederdi. · 
Bkz. F.Köprülü, Tiirk Edebiyatında . . . , .s. 66 vd. 
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mederinin zahir olmasından dolayı kalabalık kitleler onun ribitına gelerek 
etrafına toplanmı§lardır.]'' Yusuf Hemedani'nın Merv ve çevresindeki sCıfi
lerin haricinde diğer slıfi yollarına da tesirleri vardır ki, bu husus özellikle 
Türkler arasında yayılan tarikatlar açısından çok önemli bir noktadır. 

Tarihi kaynakların nakilerine bakıldığında Nizarniye Medreseleri'nin, 
Selçuklular döneminde §ekillenen Sünni tasavvufi anlayı§ını devam ettirerek 
öğrencilerini de bu yolda eğittikleri anla§ılmaktadır. Bu Sünni tasavvufi an
layı§ı Nizarniye Medreseleri'nin kurulu§ gayesi olan Sünniliği, Şii-Batıni 
fikirlere kar§ı zafere ula§tırmak dü§üncesine de uygun dü§mekteydi. Üstelık 
Sünni dü§ünce ile tasavvuf arasında varılan uzla§ma her iki dü§üncenin de 
güçlenmesine vesile olmu§tur. Bu uzla§ma ve birliktelikten doğan güç, daha 
sonraki zamanlarda "İslam varlığına zarar verebilecek rakip §artların etkisiz 
hale getirilmesine bir mukavemet unsuru olmu§tur." '., 

Nizarniye Medresesi'nde geli§en bu tasavvuf anlayı§ıyla iki §ahsiyet ön 
plana çıkmaktadır. Birincisi tüm İslam alemine fikirleriyle etki eden İmam 
Gazali, ikincisi ise daha çok Türkler arasında geli§ip yayılan sllfi tarikatiarına 
tesirleri ile Yusuf Hemedani'dir. Fakat her ikisinde de ortak nokta: Sünni 
İslam dı§ı akımlara kaqı Sünniliği korumak ve Sünni dü§ünceyi geli§tirmek 
üzere kurulmu§ olan Nizarniye Medresesi'nden yeti§meleri; bu i§ için ge
rekli olan tefsir, hadis, fıkıh, kelam gıbi dini ilimleri son derecede mükem
mel öğrenmeleri, yani dinde hoca olmalarıdır. İkinci ortak noktaları ise Bu
hara'lı Kelabazi ile ba§layan ve arkasından Serrac, Sülemi, Ku§eyri ve Ebu Ali 
Fararnedi çizgisiyle devam eden, Kur'an ve Sünnet'e bağlı, tasavvufu §eri 
emirleri ya§amak olarak gören bir anlayı§ın takipçisi mutasavvıfların yolun
dan yürümeleri, yani Sünni mutasavvıf olmalarıdır. 

Zahir ve batın ilimler yoluyla §eri emidere sıkı sıkıya bağlı olarak yetı
§en bu insanlar, dü§üncelerini de bu doğrultuda geli§tirerek, gerek yaptıkları 
yorumlarla, gerekse kendi uygulamaları ile bu dü§üncenin en büyük temsil-

388 
Yusuf Hamedani İsfehan ve Semerkand'da da hadis dınlemİ§, 1 1 12 'de Bağdad'a gelerek 

Nizarniye Medresesi'nde vaazlarda vermİ§tİ. Bağdad'dan sonra Merv'e gelerek bır müddet 
burada oturdu. Sonra Hcrat'a geçti. Yapılan davet üzerine Merv'e geri döndü. Ikincı defa 
Herat'a gitti ve Merv'e geri dönerken yolda vefat etti (Bkz. İbn Hallİkan VII, s.78 vd; 
İbnu'l-Cevzi XVIII, s. IS vd). Merv sufilerinin ve diğer tarikat §eyhlerinin §eyhi (hocası) 
noktasına ula§mı§ bir sCıfidir. Bkz. Zehebi, el-İ ber II, s. 448 vd; el-Yifii III, s. 264. 

]89 
b A.J. Ar erry, a.g.m., s. 1 56. 
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cileri olmuşlardır. Sadeec kendi dönemleriyle alakalı olmayıp, kendinden 
sonraki dönemlere de tesir ettiklerinden dolayı, bu husus daha büyük bir 
ehemmiyet arz etmi§tir. Zira bunların takipçileri, bahsedilen §ahısların yo
rumları doğrultusunda hareket ettiklerinden, tamamen Sünni dü§ünce doğ
rultusunda bir hayat felsefesi olu§turmanın yanı sıra; Şii, Rafızi ve ilhadi 
hareketlere iltifat etmemi§lerdir. Bu §ekilde bir Sünni dü§Üncenin geli§me
sine dikkat çeken F. Köprülü: "Türk hükümdarları İslam akldelerine çok 
bağlı kaldıklarından, Hanefilik'i o kadar kuvvet ve kanaada kabul etmi§lerdi 
ki, esisen Türk milletinin ictimai vicdanından doğan bu tema yü!, bir taraftan 
Islam arasındaki ayrılığın ve· rafıziliğin ve i'tizalin umfımilqmesine mini' 
oluyor, diğer taraftan yine bunun tabii bir neticesi olarak Türk çevrelerinde 
gelı§en tasavvufi fikirlerde §eri esaslara derin ve samimi bir uyma görülü
yordu" '"" demek sureti ile meseleyi teyit etmektedir. 

Nizamiyeden yeti§en, dinde hoca ve tarikatte §eyh olan Yusuf Heme- -
dini, Horasan ve Maveriünnehr'de ir§at · faaliyetlerini yürütmÜ§, insanlara 
Islam'ın güzelliklerini anlatmı§tır. ·Şeyh, bu hizmetlerinin yanı sıra yeti§tir
dığı ir§at noktasına · gelmi§ halifeleri vasıtasıyla sonraki dönemlere de tesir 
etmi§tir. Yusuf Hemedani; Abdullah Berki, Hasan An deki, Ahmed Y esevi 
ve Abdü'l-Halik Gücdüvani olmak üzere dört büyük halife yeti§tirmi§tir.J91 

Özellıkle Ahmed Yesevi ve Abdü'I-Halik Gücdüvani bizim açımızdan 
diğer iki halifesinden daha önemlidir. Çünkü ·her ikisi de Türkler arasında 
yayılan iki tarikatın kol ba§ı noktasında olan ki§ilerdir. Bu yönleriyle Yusuf 
Hemedani'den aldıkları terbiyeyi ve dü§ünce §eklini, olu§turdukları tarikat
lar vesilesiyle Türk toplulukları arasında yaymı§lardır. 

Yusuf Hemedin i' nin halifelerinden olan Ahmed Y es evi, "Me§ayih-i - 
Türk ün ser halkasıdır ve ekser Türkistan - ulularının tarikinde intisa b ları 
onlaradır" ifadesinde de belir.tildiği gibi,392 çoğunlıkla Türkistan yöresindeki 
büyük §ahsiyetlerin bağlı olduğu ve· feyiz aldığı ki§idir. Y esevi, ·sadece 
"Yeseviyye Tarikatını" kurarak, Türkler arasında İsiarnı yaymakla kalmamı§, 
Türkler arasında· doğup - geli§.en tarikatlar üzerinde de tesirli olmu§tur. 

'190 
F.Köprülü, Türk Edebiyatında . . . , s. 1 8  vd . 

.191 
F. Köprülü, a.g.e., s. 70. 

2M.Safiyyüddin, a.g.e., s. 1 8. 
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l laydariyye Tarikatı'nın kurucusu Kutbeddin Haydar, Yesevi'nin mürit
lerinden olup, Horasan vilayetinde iqatla vazifelendirilmi§ti. '" Haydarilik, 
Babailiğin doğu§una, o da Bekta§iliğin doğu§una tesir etmi§tir. ..... Bekta§iliğin 
Anadolu ve Rumeli'nin fethi ve vatan yapılmasında oynadığı fonksiyon ise 
pek çok çalı§ma ile ortaya konmu§ ilmi bir hakikattir. "" Bütün bunların izlerı 
ve etkilenmeleri takip edildiğinde, hepsinin Ahmed Y esevi yoluyla Yusuf 
Hemedani'ye ula§tığı görülür. Bunun ise, belgelerle ispat etmeye çalı§ılan 
Nizarniye Medresesi misyonu ile; Sülemi, Ku§eyri ve Ebu Ali Faremedi 
çizgisiyle devam eden Kur'an ve Sünnete bağlı Sünni tasavvuf çizgisine 
dayandığını gösterir.:<"' 

Yusuf Hemedani'nin diğer bir halifesi olan Abdu'l-Halik Gücdüvani ise 
yine bir Türk tarikatı olan ve genelde Türkler arasında yayılan Nak§abendi 
Tarikatı'nın kurucularındandır. Ahmed Yesevi, tarikatını Maveriünnehr'de 
yayarken; diğer halife Abdü'l-Halik Gücdüvani, Harezm ve Horasan 
bölgelerinde tarikatını yaymı§tır. Abdü'l-Halik Gücdüvanl'nin tarikatı daha 
sonra Bahaeddin Nak§abend tarafından canlandırılarak "Nak§abendilik Tari
katı" adıyla devam ettirilmi§ ve Türkler arasında en yaygın tarikat §eklını 

ı 391 a mı§tır. 

Sünnilik ve tasavvufun bu §ekilde geli§mesi ile Türkler arasında İslam
la§ma oranı da artmı§tır.398 Esasında Maveriünnehr tam manasıyla İslamla§-

393 Fuat Köprülü, "Orta-Asya Türk Dervi§liği Hakkında Bazı Notlar", T. M. XIV ( 1964), 
İstanbul 1965, s. 260 

394 F.Köprülü, a.g.m., s. 1 39 ;  Abdulkadir Sezgin, Hacı Bektai Veli ve Bektaiflik, İstanbul 
1 99 1 ,  s.87. 

395 Mehmet Eröz, Türkiye'de Alevilik ve Bektaiilik, Ankara 1 990, s. 53, 202. 
396 Bu tarikatlardan zaman içerisinde meydana gelen deği§me ve tehavüller ise ba§ka çalı§ma

larla ortaya çıkarılabilecek hususlardır. Bu sebepten §imdilik biz bu deği§melerle ilgilenme
mekte, konunun tarihi temellerini ortaya koymakla iktifa etmekteyiz. 

397 Tahsin Yazıcı, "Nak§bend", İ.A. IX, s. 53 vd. 
398 Bilindiği gibi, Türklerin İslamiyet'le tanı§maları Arap ordularının Ceyhun nehrinı 

geçmeleriyle ba§lamı§, Kuteybe b. Müslimin faaliyetleriyle iyice kökle§mi§ti (Bkz. V. V. 
Barthold, Moğol İstilasına ... , s . 197  vd) . 75 1 yılında Çinlilerle Türkler arasında yapılaıı 
sava§ta Çinliler yenilerek çekildiler v e  yerlerini Araplaıa bıraktılar (Bkz. Z.V.Togaıı, 
Bugünkü Türk İlı Türkıstan ve Yakın Tarihi, İstanbul 198 1 ,  s. 96) . Bu tarihten sonra ik i  
millet arasında temaslar sıkla§ını§; bu oranda da İslamla§ma faaliyetleri anmı§tır. Gazncliln 
ve Karahanlılar'la birlikte Maveraünnehr tamamen Müslümanla§mı§tı. Bkz. C. Calı\' ı ı ,  
Osmanlılardan Önce .. . , s. 30.  
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t ı k  tan sonra, lslaınla§ma c ereyanı Türkistan 'a yüncl ıni§, IX. asırdan itilıarcıı 
artık Buhara ve Fergana gibi önemli §ehirlerde tasavvufu yayma çalı§ınası 
ıçinde olan §eyhlere rastlanmağa ba§lanmı§tı. '"9 İslamiyet Türkler arasına, 
Islam dünyasıyla Türk alemi arasında geçit durumunda olan Horasan 
yoluyla girmi§ti. Tasavvuf cereyanları da aynı yolu izleyerek kolayca 
Maveriünnehr'e girdi. Böylece Buhara, Fergana, Harezm sahaları §eyhlerle, 
dervi§lerle doldu."' Abbasllerin zayıfladığı, Selçukluların İslam'ın hamisi 
olduğu dönemlerde iç çeki§meler, sıkıntılar ve mezhep çeki§melerinden 
bıkan insanlar itibarı azalan siyasete kar§ılık, ihtiyaç duydukları iç huzura ve 
sükuna kavu§mak için, tasavvufl: fikirlere rağbet etmeye ba§ladılar ki, bu da 
tasavvufun güçlenmesi neticesini beraberinde getirdi. Bu hal sufllerin fikirle
rini yaymalarını kolayla§tırmı§, Selçuklu Sultanları'nın sılfileri destekleme
leri de harekete güç katmı§tı.'"' 

Maveriünnehr'in İslamla§masında önemli bir tesir de Yusuf Heme
dini'nin hallfesi, öncü mutasavvıf Ahmed Yesevi yoluyla olınu§tur. Ahmed 
Yesevi, çok sevilen tarikatıyla Türkler arasında Islam imanının yerlqip 
yayılmasını temin etmi§tir.'"- Tasavvufun geli§mesi, Türkler arasında ayrılığın 
ve rifıziliğin yayılmasına engel olduğu gibi, bunun neticesi olarak §eri 
esaslara da derin ve samimi bir uyma görülmü§tür.'"' Bu harekette Selçuk
luların Sünnilik ve tasavvuf hakkında izlediği politikaların yeri büyüktür. 

Selçuklular döneminde tasavvuf, bir yandan Sünni dü§üncenin içinde 
yer alırken, bir yandan da İslami naslara uymakta güçlük çeken bozkırlı 
Türkmenlere etkili olmu§tur. Ilk dönemlerde, kitabi bilgiler veren medrese
ler gerektiği gibi kuvvetlenemediği veya her yere hitap edemediği için, dini 
bilgiler sufllik telakkisi ile karı§ık yürümekteydi . Böylece sufller, Türkmen
ler arasında İslam'ın yayılmasına da hizmet etmekteydiler."J4 Sılfiler, bu çalı§
malarıyla, İslam'ın manevi teceddüt devresi sayılan Selçuklular döneminde 

399 F. Köprülü, Türk Edebiyatında ... , s. 1 8. 
4<10 

M. Ş. Günaltay, a.g.m., s. 95. 
� ' 

A. M. Hasaneyn, a.g.e., s. 1 74 vd; M. Ş. Günaltay, a.g.m., s. 94: I. Kafesoğlu, Büyük 
Selçuklu . . .  , s. 274. 

wı N. S. B an ar lı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, İstanbul 1983, s. 279. 
403 F. Köprülü, Türk Edebiyatında . . . , s. 1 9. 
u..ı . 

I. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 366. 
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büyük roller oynamı§lardır ki, bunda Nak§abendi ve Bekta§i tarikatların ın 
manevi öncüsü olan Ahmed Ye sev i' nin büyük rolü olm U§tur. , ,, 

Yesevi'nin yolunu izleyenler onun bayrağını dalgalandırmı§ ve davasını 
devam ettirmi§lerdir. Tekkelerde Sünni akide doğrultusunda yetİ§en dervİ§ 
ler, halk arasında faaliyet göstererek, insanlara Sünni inanç doğrultusunda 
bir tasavvuf anlayı§ı telkin etmi§lerdir ki, bu da tamamen Nizarnİyelerin 
kurulu§ ruhuna uygun olarak faaliyet gösterme anlamına gelmektedir."•· 
Sfıfilerin göçebe Türkmenlere, onların anlayabilecekleri basitle§tirilmi§ §ek
liyle, İslam'ı anlatmalarını normal kar§ılamak lazım. Zira göçebe Türkmenle
rin ya§ayı§ları ve içinde bulundukları sosyo-kültürel §artlardan ancak bu 
kadarını kabul edebilirdi. Bu durumda olan bir toplumun yeni bir dinin bü
tün emirlerini kısa zamanda benimsernesi ve eski inaçlarını bir anda terk 
etmesi beklenemezdi. Bu ancak uzun bir tebliğ süresinde gerçekle§tirilebilir, 
hatta eski inançlarının birtakım bakiyeleri kalabilirdi.'"' Türklerin 
Müslümanlık anlayı§ı "Orta Asya'daki ilk yıllarından itibaren, yukarıda 
belirtilen tarihi §artlar sebebiyle sfıfilik kanalıyla te§ekküle ba§ladığından, 
genİ§ ölçüde tasavvufi bir renk ta§ır. Bu yüzden Türk Müslümanlığını 
sfıfilikten, tasavvuftan ayrı dü§ünmek yanlı§ olur. Yine bu yüzdendir ki 

405 L.  Rasonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri, Ankara 1 983, s. 60 vd: " ... Ahmed-i 
Yesevl'nin rolünün büyüklüğü, kendisinin, sufilik kanalıyla İslam'ı Orta Asya'da Türkler 
arasında yayan ve söylediği hikmet'leriyle Orta Asya Türkleri arasında bugüne kadar 
ölümsüz bir tesir bırakan tarihen müspet bir §ahsiyet olmasından gelmektedir. Onun tarihi 
misyonu kısaca, İslam'ı, İran sufiliğinin süzgecinden geçirerek, Orta Asya'daki Budist, 
Şamanist ve Maniheist mistik kültürün içinden gelen göçebe ve yan göçebe Türk boylarının 
anlayabileceği ve hazmedebileceği popüler ve basitlqtirilmi§ bir hale getirebilmi§ olması 
§eklinde özetlenebilir" (Bkz. Ahmet Ya§ar Ocak, Türk Suflliğine Bakqlar., İstanbul 1 996, 
s. 3 1  vd) . Türkler arasında İslamın, dolayısıyla da tasavvufun yayılması sebebini; XI. 
yüzyılda ortaya çıkan Rif ız! dü§ünceli "babalar"ın, eski Türk Kam-ozan tavırları sebebiyle 
halk arasında yadırganmadığı ve bu halk velilerinin kabul gördüğü dü§ünce�ine (Bkz. 
Kafesoğlu, Selçuklu . . . , s .  1 08) katılmak fazlaca mümkün görülmemektedir. Zira ba§tan beri 
aniatılmaya çalı§ıldığı gibi §eri değerlere bağlı bir tasavvuf anlayı§ından gelen bu dervi§lerin 
Raf ız! inançlada halka yönelmesi akla fazla uygun gelmediği gibi, yeti§me misyonianna da 
ters dü§mektedir. 

406 "Soyumuz Asya'nın eseri olduğu gibi ruhumuzun mimarları da Asyalıdır. Afrika'dakiler 
gibi Türk dünyasının uyanı§ında da dervi§lerin payı büyüktür. Tekkedekı eğitimlerinı 
tamamlayan Yesevi dervi§leri, çqitli bölgelere dağılarak kendileri gibi dü§Ünenlerin çoğal
ması için çalı§mı§lardır." Bkz. Mustafa Kara, Din Hayat . . .  , s. 57. 

407 Ahmet Ocak, "Nizamiye Medreseleri Geleneği ve Yesevilik", Milletlerarası Hoca Ahmet 
Yesevi Sempozyumu (26-29 Mayıs 1993) , Kayseri 1 993, s. 296. 
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' J ' i irk M i.i slüıııaıı lığı, tarihin her devrinde engin bir ho�gorunun d e  seıııbolü 
o lnıu�uır. " " Bunda da ünlü mutasavvıf Ahmed Yesevl ve feyiz aldığı Niza
miye Medreseleri'nin temsil ettiği dü§üncenin payı büyüktür. 

e - S e l ç u k l u l a r  D ö n e m i n d e  R iba t l a r  ve B u ra lardan Y e t i § e n  
S u fl A l i m l e r  

SUf!lik cereyanının kuvvetlenmesiyle beraber, sufllerin sürekli olarak 
toplanıp ibadet edecekleri zaviyelar inp edilerek sllf!lerin hizmetine ve
ri lmi§t i.'m Zaviyelerin yanında ikinci kurum olarak geli§en ribatlar, daha 
sonraları tasavvufl bir nitelik kazanarak zaviye haline gelmi§lerdi.' '" Sonra
ları hankah da aynı manada kullanılmaya ba§lanınca, bu üç kelimeyle ifade 
edılen ve i§lcvleri aynı olan müesseseler sufller için hizmet vermeye de
vam etmenin yanında eğitim, öğrenim ve telif merkezleri haline gelmi§
lerdir.' ' İslam'da din! tedrisat ile ibadet birbirinden ayrılmadığından, 
hankahların geli§mesi medresderin geli§mesine benzer §ekilde oldu. 
Hankahlarda tedrisat yapılmakta veya hankahta yatıp kalkan bir öğrenci 
ba§ka bir medresede ders görmekteydi. Bu yüzdendir ki, IX. asırda 
hankah ile medresenin birle§mesine sıkça rastlanır."-

D iğer yandan gene ibadet ve züht hayatı yapmak isteyen sllfller için 
inp edilen ribatlar telif, tasnif, kıraat ve icazet gibi konulara yer vererek; 
İslami ilimierin geli§mesine yardımcı olmu§lardır. Ribatda ikamet eden 
sufller, bu mekanlarda oturan alimlerden Kur'an, hadis, fıkıh vb. ilimleri 
öğrenmekteydi."' Selçuklular döneminde ribatlar sUf!lerin barınma ve 
eğitim merkezleri olmanın yanında, bir beldeden diğer beldeye seyahat 
eden alimler ve talebeler için menzil, konaklama yerleri görevini de gör
mekteydi.'" Özellikle Bağdad, ilim ve kültür §ehri olarak ribatların da 
çokça bulunduğu bir merkez haline gelmi§ti. Diğer §ehirlerden ilim öğ-

'"' A.Y.Ocak, a.g.e., s .  32. 
�J • •  A.Y.Ocak - S.Farukı, a.g.m., s. 468. 
"" A Y O k "Z . 1 " 8 . . ca , avıye er , s. 24 . 
4 1 1 H. Emin, a.g.e., s. 286. 
' - Sema vi Ey ice, "Mescid", I.A. VIII, s. 59 vd. 
4 1J  

H. Emin, a.g.e., s. 239; el-U seyri, a.g.e., s. 242. 
4 14 H. Emin, a.g.e., s .  244; Ahmet Ocak, "Nizamiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda 

Eğitim", Türkler. V, Ankara 2002, s. 72 1 vd. 
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renrnek kastıyla  Bağdtıd'a gelen fakir ilim yolcuları bu merkezlerde harı
nırlardı:" Bu haliyle ribatlar, Selçuklular döneminde, medrese ve camiie
rin yanında halkın kültür hayatını etkileyen önemli kurumlar durumuna 
gelmi§ti. Bu merkezlerde toplanan ulema ve talebeler ders, münazara ve 
ara§tırma ile mqgul olurdu."" 

Ribatlara mülkler vakfeden hayırsever phıslar, aynı zamanda bura
larda kütüphaneler olu§turmu§, bazı phıslar da kitaplarını buralara vak
fetmi§lerdi. Böylece ribat kütüphanelerinin geli§mesiyle birlikte bu kü
tüphanelere kaimler ve kütüphaneciler tayin edilmi§tir.4 1 7 Allah'a ula§ma 
yerleri olmanın yanında ictimal ve dini görevler de ifa eden ribatlar, za
man içerisinde geli§erek birer kültür müesseseleri haline gelmi§lerdi. Bu 
yüzdendir ki, tasavvuf kitaplarının pek çoğu ribatlarda kaleme alınmı§-

4 1 8 tır. 

Selçuklulardan önce Bağdad'da ribatlar mevcut olduğu gibi, Selçuklu
lar döneminde de yeni ribatlar inp edilmi§tir. Bağdad'ın en eski ribatının 
Mansur Camii'nin kar§ısında Ebu' I-Hasan Ali b. İbrahim el-Basri (öl.9 8 1 )  
tarafından inp edilen "Ribatu'z-Zuzeni" (Zevzeni) olduğu rivayet edil
mektedir:19 Bu ribat, pek çok sılfi ve alimin kaldığı yer olarak bilinir: " 
Selçuklular döneminde Bağdad'da ribat yaptıran phıslardan biri de 
Ahmed b. Muhammed b. Dost (Ebu Said en-Nisaburi es-Sılfi) 'tur 
(öl. 1 086) .'2 1 Nisabur'un me§hur sufi §eyhlerinden olan bu phıs Bağdad'a 

415 H. Emin, a.g.e., s. 240. 
4 16 el-U seyri, a.g.e. ,  s. 24 1 .  

Ebu'I-Hasan es-SUfi, Ebu Said es-Sufi'nin Bağdad'da in§a ettirdiği "Şeyhu'§-Şuyuh 
Ribatı"nda kütüphane hazini olarak görev yapmı§tı. Bkz. İbnu'n-Nacdr I (XVI),  s. 243 
vd. 

4 1 8 el-Useyri, a.g.e., s. 240. 
4 19 H.Emin, a.g.e., s. 239; el-U seyri, a.g.e., s. 1 4 1 .  
420 

Selçuklular döneminin hadis alimlerinden Yusuf b. Muhammed en-Nehravani (öl . 1 075) 
de bu ribatta kalmı§ ve vefat edince bu ribatın kapısına defnedilmi§tir (Bkz. İbnu'l-Cevzi 
XVI, s. 1 79) . Dönemin önemli sufilerinden Ebu'!-Vefa el-Firuzabadi e§-Şirazi (öl. l 1 33) 
de bu ribatta kalan §ahsiyetlerdendir. Bkz. Zehebi, el-Iber II, s .  432; İbn Kesir XII, s .  
223 . 

._ , Bu zat, çokça seyahat yapan birisiydi. Bu seyahatlerin birinde Ebu Bekir et-Tureysisi i lc 
ona  ait küçük bir zaviyede görü§mü§tü. Ebu Bekr'e, "ey Ebu Bekir eğer b i r  zaviye yapar
san bundan daha büyük ve kapısı geni§ olanını yap" demi§ti. O da, Ebu Said' e, "eğer �e ı ı  
safiler için bir ribat yaparsan kapısı devenin binicisiyle beraber geçeceği kadar lıCıyUk 
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gelerek Nelıru'l-Mualla semtinde bir ribat inp ettirdi. "�eyhu'�-�uyulı 
Ribatı" olarak tanınan bu ribatında müriderini yeti§tirirdi. Devlet katında 
itibarı yüksek bir phsiyetti ve Nizamülmülk ona fazlaca hürmet ederdi . 
Bağdad Nizarniye Medresesi vakıflarını da bu phıs düzenlemi§ti."' Bu 
rıbat, sılfiler ve ilim yolcularına barınak olmanın yanı sıra, kütüphanesi ile 
de ilim ehline hizmet vermekteydi.423 

Bağdad'da bulunan ribatlardan birisi de "Ebu'l-Ganaim b. el
Muhallayan Ribatı" dır. Şehrin batı yakasında ve Dicle'nin kenarında olan 
bu ribat sufilerin önemli barınma yerlerinden birisiydi. Ali b. Ahmed el
Bistami (Ebu'l-Hasan es-SUfi) (öl. 1 099), Bağdad'a gelerek bu ribata 
yerle§ıni§ ve sılfilerini burada yeti§tirmi§tir.424 Daha sonra kendi adıyla 
anılan "Ribatu'l-Bistami" yi ınp ettirerek hizmetlerini buradan 

•• •• •• • •  4_5 yuru tm U§tur. 

"Ribatu'd-Duvri" olarak anılan ve Bağdad'da yer alan bir ba§ka ribat 
daha vardır. Hakkari'li olan Ali b. Ahmed b. Yusuf, Bağdad'a gelerek bu 

olsun" demi§ti. Ebu Said, Nisabur'a gelerek kendisine ait malları sattıktan sonra 
Bağdad'a giderek Halife Kaim Biemrillah'dan ribat yapması için kendisine bir yer verme
sını istedi. Besasiri vakasında hizmeti geçmi§ bir §ahsiyet olduğu için, Halife bu isteği 
uygun görerek, kendisine yer tahsisi yaptı. Bu mekana ri bat in§a eden Ebu Said, Ebu Be
kir et-Tureysisi'yi de davet ederek açılı§ını yaptı. Açılı§ta bir adam deveye bindirilerek 
rıbat kapısından geçirildi. Böylece dostunun söylediği büyüklükte bir ribat yaptırdığını 
gösterdi. 1 0 73'de meydana gelen sel vakasında bu ribat yıkılmı§tır. Bkz. İbnu' l-Cevzi 
XVI, s. 234 vd; İbn Kesir XII, s. 1 36. 

422 İbnu'l-Esir X, s .  1 59;  Zehebi, el-İber II, s .  340; Bu ribatta kalan mqhur §ahsiyetlerin 
ba§ında İmam Ku§eyri'nin oğlu Ebu Nasr el-Ku§eyri gelir. Bu §ahıs 1 076'da hac yolculu
ğuna çıktığında Bağdad'a uğramı§, Nizarniye Medresesi'nde ve Şeyhu'§-Şuyuh 
Ri batı'nda vaazlar vermi§ti. Bkz. İbn Hallik an III, s. 207 vd; Zehebi, el-İber II, s. 325;  el
Yafii III, s. 97; C. es-Suyuti, Tarihu . . .  , s. 424. 

423 Nitekim Nisaburlu sUfi Ali b.Cafer (Ebu'l-Hasan el-Hazin), Horasan §eyhlerinden 
yeti§tikten sonra Bağdad'a gelerek Şeyhu'§-Şuyuh Ribatı'nda kütüphane hazinliği 
(müdürlüğü) görevini üstlenmi§ ve bu görevini ömrünün sonuna kadar devam ettirmi§ti. 
Bkz. İbnu'n-Nacdr I (XVI), s. 243 vd . 

._. İbnu'n-Necdr I (XVI), s. 1 79. 
425 •iibat.ıı'l-Bistami" de kalan alimlerden birisi de, Kudüs halkından olan ve "İbnu'l

Kayseran" olarak tanınan Muhammed b. Tahir q-Şeybani (öl. 1 1 1 3) 'dir. Mısır, Dımqk, 
�� Mekke ve Cürdn bölgelerini dola§tıktan sonra Bağdad'a gelerek ismi geçen ribata 

yede§mi§tir,1Bu alim tasavvuftaki mahareti kadar hadis ilminde de dönemin önde gelen 
§ahsixetlei,\Jidendi. Vefat ettiğinde ribatm arka kısmına defnedilmi§tir. Bkz. İbnu'd
Dimyati rXX, s. 3 1  vd; el-U seyri, a.g.e., s. 240. 
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ribata yerle§ıııi§tir. Devrin önde gelen hadis alimlerinden olan bu slıfi 
kendisi de deği§ik yerlerde ribatlar inp ettirmi§tir."" Bağdad'da hankah 
inp ettiren phıslardan birisi de Hakim Ebu'l-Feth'dir (öl. l l OS) . Ünlü 
hadis alimi Beyhaki'den hadis, Cüveyni'den de fıkıh okuyarak yeti§en bu 
slıfi, kendi parasıyla bir hankah yapurarak slıfilere vakfetti; kendisi de 
ömrünün sonuna kadar ibadetle me§gul olup, ba§ka bir i§le uğra§madı.'"' 

Taktir edileceği gibi Bağdad'daki ribatlar sadece anlatılanlardan ibaret 
değildir. Daha sonraki dönemlerde de ribit yapımına devam edilmi§tir. 
Sultan Melik§ah döneminden sonra yapılan ribatlar: Ahlatiyye Ribatı, 
Bedii Ribatı, Ercuvan Ribatı, Behruz Ribatı, Benef§e Ribatı ve Zümrüt 
Harun Ribatı gibi ribatlardır olup, sayıları otuzbe§ civarındadır.'·' 

Selçuklular döneminde sadece Bağdad'da değil, ülkenin her tarafında 
bu tür binalar inp edilmi§tir. Misal olarak Ahmed b. Muhammed es
Senhavani'nin (öl. 1 079) yaptırdığı ribat bunlardan birisidir.'·" Aynı §ekilde 
Dıme§k'deki hadis, hendese ve heyet ilimlerinin önde gelen temsilcilerin
den es-Sümeysati olarak tanınan Ali b.Yahya b. Muhammed (öl. 1 06 1 )  de 
Dıme§k'de Fırat Irmağı kıyısında bir hankah yaptırarak slıfilere vakfeden 
ki§idir."" Yine Dıme§k'te "et-Tevavisiyye Hankahı" olarak tanınan bir 
hankah daha vardır.43 1 

Selçuklular döneminde ülkenin her tarafında ribatların olduğunu di
ğer kayıtlardan da görebilmekteyiz. Zira slıfilik hareketi bu kadar yaygın 

426 
İbn Kesir XII, s. ı 56; Zehebi, el-İber II, s. 352; İbn Tağriberdi V, s. ı 36. 

427 . 
Ib n Kesir XII, s. ı 78.  

428 
el-U seyri, a.g.e., s. 240 vd: Bunlar ya sufiler tarafından, yahut da halife veya sultanların 

yakınları tarafından inşa ettirilmişlerdir. Bu çalışmanın kapsamına giren dönem sonrası 
inşa edildiklerinden dolayı bu ribatların bazılarının isimleri sadece malumat kabilinden 
verilmiştir. 

429 
Aslen Nesa'nın köylerindendiL İslam aleminin çeşitli beldelerini gezdikten sonra 

Kuşeyri'nin müriderinden olmuştu. Sufilik eğitimini tamamladıktan sonra köyüne döne
rek bir ribit inşa ettirmiş ve burada kendisine gelen dervişlerini terbiye etmiştir. 
Bkz.İbnu'l-Cevzi XVI, s .  206 vd. 

430 
Bu şahıs, bitişikteki evini de sufilere vakfetmişti. Tutuş'un meliklik döneminde aradan 

bir kapı açılarak ev ile hankah birbirine bağlanmıştı. Bkz. en-Nuaymi II, s. ı s ı  vd; 
Zehebi, el-İber II, s. 300; İbn Tağriberdi V, s. 7 1 ,  nu: 1 .  

431 
Dımeşk hakimi M elik Dukak ölünce ( ö L l  1 03) buraya defnedil di. Halk arasında burası 

"Kubbetü't-Tevavisiyye" olarak bilinirdi. İbn Şeddad'ın bildirdiğine göre bu hankah Me
lik Dukak veya kızı tarafından yaptırılmıştı. Bkz. en-Nuaymi II, s. ı 64 vd. 
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olduğuna ve sufiler de genelde ribatlarda yeti§tiğine göre, her beldede 
bunların fazlaca olduğunu söylemek yanlı§ olmaz. Nitekim stıfilerle ala
kalı kıtaplar tarandığında bunları görmek mümkündür. Örnek olması 
bakımından bazıları §Unlar dır: Ebu Said b. Ebi'l-Hayr ( öl. ı 008) h oc ası 
Ebu'l-Fadl Serahsi'nin hankahından432 ve Ebu Ali Fararnedi hocas ı Ku§ey
ri'nin hankahından bahsetmektedir.m Yine İmam Gazali'nin memleketi 
Tus'a döndüğünde evinin yanında bir ribat yaptırarak burada sufileri 
eğittiği tarihi kaynaklarca rivayet edilmektedir:ı• Sadece Bağdad'daki 
rıbatların isimlerinin bu kadar net bilinmesinin sebebi ise; Bağdad'ın 
hilafet §ehri olmasının yanında, önemli bir ilim ve kültür §ehri olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de buradaki ribatların isimleri kaynaklara 
daha fazla yansımı§tır. 

Selçuklular dönemindeki hankah ve ribatlar yanında, bahse konu dö
nemin sufileri incelendiğinde, nasıl bir sufilik anlayı§ına sahip oldukları 
hakkında bazı bilgilere ulapbilmekteyiz. Öncelikle ribatlarda verilen 
dersler ve sı1filerin öğrendikleri ilim dalları bizi bu sonuca götürmektedir. 
I rak'lı sufilere bakıldığında: Şeyhu'l-İslam el-Hakkari'nin (öl. 1 093) vaiz, 
fakih ve muhaddis olduğu, insanlara hadis naklettiği;435 Muhammed b. 
Ahmed et-Tabesi'nin (öl. 1 089) hadiste sika bir §ahsiyet ve sufi olduğu416 
ve Ebu N asr b. Ebi Sad es-Sufi'nin ( öl . ı  ı 00) İsfehan, Bağda d ve İskende
riye'de hadis dinlediği, deği§ik alimiere de hadis naklettiği bilgilerinden,437 
dönemin sufilerinin sıradan insanlar olmayıp devrin ilimleriyle mücehhez 
alim ki§iler oldukları görülür. 

Bağdad'dan sonra önemli bir kültür merkezi olan Nisabur sufilerine 
bakıldığında benzer bilgileri burada da görmek mümkündür: Ebu Ya'la 
es-Sabuni'nin ( öl. ı 063) hadis rivayet ettiği ve halka vaazlar verdiği;08 İs
mail b. Ali en-Nisaburi'nin ( öl . ı  ı 03) iyi bir sufi ve memleketinin önde 

•ıı A c· · 3 o . arnı, a.g.e., s. 4 . 
oı A c· · o3 . arnı, a.g.e., s. 4 . 
·� es-Subkl VI, s. 200 . 
• ıs . . 
· Ibn Tağriberdl V, s. 136; Ibnu 'n-Nacdr I (XVI), s. 340 vd. 

06 Zehebl, el-İber II, s. 345. 
�37 . 

Ibnu'n-Nacdr I (XVI), s. 253 vd. 
438 Zehebl, el-İber II, s. 304. 
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gelen vaizlerinden olduğu;419 Said b. Ebi Said Ahmed en-Nisaburi'nin 
( öl. l 065) Buhari ve Beyhaki gibi hadis kitaplarını nakleden bir muhaddis 
olduğu;"" Ebu Bekir Muhammed b. İsmail et-Tiflisi en-Nisaburi'nin 
(öl. 1090) Nisabur'un muhaddis, fakih ve ileri gelen sUfilerinden olduğu44' 
ve Ahmed b. Abdulmelik b. Ali en-Nisaburi'nin (öl. l 077) iyi bir 
muhaddis olarak topladığı hadisleri bablara göre tasnif ettiği, yıllarca mü
ezzinlik ve vaizlik yaptığı"' misalleri dikkate değer bilgilerdir. 

Horasan ve Maveriünnehr sUfilerinde de benzer bilgileri görmek 
mümkün. Ebu'I-Kasım et-Tusi'nin (öl. 1 0 76) hadis rivayet eden bir alim 
olduğu;443 Herat'dan Ebu İsmail el-Herevi'nin (öl. 1 088)  zamanında Hora
san'ın hadis §eyhi olduğu;444aynı §ekilde Ebu Abdullah el-Amiri el
Herevi'nin ( öl. l 095) sUfilikte e§i benzeri olmayan, hadiste ise hıfzı sağlam 
bir alim olduğu;44' Muhammed b. Ahmed el-İsbehani'nin (öl. 1 089) 
İsfehan Camii'nde uzun seneler vaizlik görevini yürüttüğü440 örneklerine 
bakıldığında dönemin sUfilerinin dini ilimiere olan ilgileri ve bahsedilen 
bu bölgelerde niçin Sünni tasavvufun geli§tiğini anlamak mümkün 
olmaktadır. 

Selçuklular döneminde bahse konu olan sı1filer ekseriyetle dini ilim
lede ilgilenmekte, özellikle de İslam'ın temel ilimlerinden olan hadise 
yakından ilgi duymaktadıdar. Bu ilgi ve bilgi, o insanları dini emidere 
kaqı hassasiyete sevk ettiği gibi, sahip oldukları tasavvuf anlayı§ının da 
İslami emidere uygun olması sonucunu doğurmu§tur. Bu, bir noktada 
tabii neticedir. Çünkü Nisabur Medresesi olarak vasıflarını saydığımız 
tasavvufi ekol bu bölgede te§ekkül etmenin yanında, önemli temsilcilerini 

439 Zehebi, el-İber II, s. 3 74. 
440 Zehebi, el-İber II, s. 307. 
441 İbn Tağriberdi V, s. 1 29 ;  Zehebi, el-İber II, s. 346 . 
.. , İbn Tağriberdi V, s. 1 06. 

443 Zehebi, el-İber II, s. 327. 
444 Zehebi, el-İber II, s. 343; el-Yifii II, s. 1 33 
445 Zehebi, el-İber II, s. 361 .  

446 Zehebi, el-İber I I ,  s. 345. 
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de bu sahalardan ycti§tirmi§tir. Dolayısıyla olupn bir sistematik dü§Ün
cenın bölgede yerle§mesi ve yeni temsilciler bulması sağlanmı§tır. Bu da, 
dınde hoca, tarikatte §eyh vasfına sahip ve her ikı özelliği kendi phısla
rında toplamı§ insanların yeti§mesi yanında, Sünni tasavvuf dü§üncesinin 
gelı§mesi ve güçlenınesini de temin etmi§tir. 



İ k i n c i  B ö l ü m  

S E L Ç U K L U L A R I N  Ş i i  S i Y A S E T i  

Selçukluların Sünni İslam aleminin liderliğini ele almasından sonra, 
onu korumak ve kollamak için çe§itli alanlarda mücadele etmek mecburi
yerinde kaldıkları tarihi bir vakıadır. Bu mücadele en yoğun §ekilde Şii
Fatımi Devleti ve onun desteklediği hareketlere kar§ı yürütülmü§tÜr. 
Onun için, Fatımilerle mücadele hem askeri, hem fikri, hem iktisadi hem 
de s iyasi alanlarda, bir ba§ka deyimle tüm cephelerde birlikte geli§mi§tir. 
Ama, temelde Selçuklu-Fatımi mücadelesi Şii-Sünni çatı§ması ekseninde 
te§ekkül etmi§ ve yapılan bütün i§ler, bütün faaliyetler bu temel etrafında 
§ekillenmi§tir. 

A- SiYASI VE ASKERI MÜCADELE 
Selçukluların Şiilerle mücadelesinde temel hedef Fatımiler olmasına 

rağmen, ilk mücadele ba§ka bir Şii dü§ünceli devlet Büveyhiler ile olmu§
tur. Bunlar, Irak topraklarında yer almaları ve Sünni dünyanın manevi 
lideri olan Abbas! Halifesi'ni kontrol eder bir mevkide bulunmaları sebe
biyle Patımilerden önce Selçukluların ilgi alanına girmi§lerdir. Dolayısıyla 
coğrafi zamretler ve tabii prlar gereği öncelik Büveyhilere verilmi§tir. 

1 - B ü v e y h i l e r i n  O r t a d a n  K a l d ı r ı l q ı  
X. asırda ortaya çıkan Büveyhiler, kurucusu Ebu Şuca Büveyh'den 

dolayı bu ismi almı§tır. Aleviler ve Samanoğuları ile sava§arak kendisini is
pat eden Ebu Şuca ve oğulları, daha sonra kendi hesaplarına çalı§ıp, bölge
nin de istikrarsızlığından faydalanarak nüfuzlarını İsfehan, Şiriz ve Erra
can bölgelerine kadar geni§lettiler. Ayrıca el-Cezire'de Hamdanoğulları, 
Taberistan'da Ziyaroğulları, Horasan'da ise Samanoğulları aleyhine geni§
leyerek nüfuzlarını iyice artırdılar. 945 tarihinden itibaren de Bağdad'ı ele 
geçirerek Abbas! Halifeliği üzerindeki hakimiyetlerini tesis ettiler . '  

' Ebu'l-Fida, a.g.e., s .  78  vd; A.  M. Hasaneyn, a.g.e., Kahire 1 380/ 1 970, s . 1 1 ;  Ali Sevim, 
Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Ankara 1 989, s .  28; Mevdudi, a.g.e., s .  2 Jvd. 
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932- I 055 yılları arasında hüküm süren Büveyhiler döneminde A bbasi 
Halifeleri'nin hutbelerde isimlerinin okunmasından ba§ka hiçbir fonksi
yonları kalmadı." Buna mukabil devletin içinde önemli bir unsur olarak 
yer alan Türk askerlerinin kudreti artmaya ba§ladı. Ancak Selçukluların 
güçlenmesiyle beraber Büveyhilerin Irak'ta gücü zayıflayacak ve hareket 
kabiliyederi azalacaktır.3 

a - B ü v e y h i l e r i n  Ş i i l i ğ i  Y a y m a  G a y r e t l e r i  

Büveyhiler Devletine adını veren Ebu Şuca Büveyh'in babası ve de
desi Deylem halkının fakir tabakasına mensup sıradan birer ki§iydiler: 
Önceleri Mecusi ve Putperest olan Deylemliler, X. yüzyılın ba§larında 
Hz. Ali evladından Hasan b. Utrı1§'un gayretleriyle Müslüman olmu§lar 
ve Şiiliği benimsemi§lerdi.' Sünni Abbas! Halifesi aleyhine geni§lemelerini 
sürdüren Büveyhiler, Bağdad'da hakimiyetlerini tesis ettikten sonra 
hutbelerde halifeyle beraber adlarını okutmaya, sikkeler üzerine isimlerini 
yazdırmaya ba§ladılar. Halifelerin otoritesini ellerinden alma gayretlerinin 
bır parçası olarak 946 senesinde Halife el-Muktefi'nin gözlerine mil çekil
mİ§ ve görevden uzakla§tırılarak yerine el-Muti (946-974) getirilmİ§tİ.6 

Sisani geleneklerini yeniden canlandırmak ve İran monaqisini İslami 
idare sistemiyle uzla§tırmak isteyen Büveyhiler, bahsedilen tarihten itiba
ren artık Şiliere ait merasim ve törenleri açıktan yapmaya ba§ladılar. Hz. 
Hüseyin'in §ehit edildiği gün olan "On Muharrem" umumi yas günü ola
rak ilan edildi. Şiilerce Hz. Ali'nin Hz. Peygamber tarafından "Gadiru'l
Hum" mevkiinde halife olarak ilan edildiği kabul edilen gün §enlikler ha
linde kutlanmaya ba§landı. Büveyhilerden önce Bağdad'da büyük Şii 
toplulukları yokken, onların döneminde §ehrin batı kesiminde yer alan 
Kerh Mahallesi Şilierin merkezi haline gelmi§,7 ileride Sünniler ve Şiiler 

Makrızi bu süreyi yüz üç sene olarak vermektedir. Bkz. Makrızi, Kitdbu's-Süluk I, s. 30. 
ı ' 
A.M.Hasanayn, a.g.e., s. 13 ;  K. V. Zettersteen, "Büveyhiler ", l.A. II, s.843 vd. 

4 H. Ibrahim Hasan, Is/dm Tarihi III, (tre. I. Yiğit-S. Gümü§ vd.), Istanbul 1987, s. 390. 
' Erdoğan Merçil, "Büveyhiler", D.i.A. VI, İstanbul 1992, s. 496. 
• İbrahim Selman ei-Kurevi, el-Büveyhiyyun ve'l-Hildfetü'l-Abbasiyye, Küveyt 1 402/ 1 982, 

s. 1 79 vd; P.Hitti III, s. 740 vd. 
1 ' 

Z.Kazvini, a.g.e., s. 444; M.Streek, "Kerh", l.A. VI, s. 584; Adam M ez, el-H adardtu'l-
İsldmiyye jl'l-Karni'r-Rdbii'l-Hicri (Asru'n-Nehdeti jl'l-isldm) , (tre. M. Abdulhadi Ebu 
Ri de) , Kahire -, s. 1 1 5. 
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arasmda meydana gelecek kanlı olayların zemini de olu§turulınu§tur. 
Büveyhi Sultanları'nın Şiileri destekleyen tutumları yüzünden zaman za
man Şii-Sünni mezhepleri arasında kan dökmeye varan sürtÜ§meler yapn
mı§, bu dönem, İslam tarihinin en baskıcı ve §iddetli devri olarak tarihe 

. .  ' geçmı§tır. 

a a - A b b a s i  H i l a f e t i n i  İ l g a  G i r i § i m l e r i  

Sünniler, Şii tasallurundan kurtulmak için, zaman zaman Gazneli 
Mahmud'un desteğini isternek mecburiyerinde kalmı§lardır. Abbasi Hali
fesi Kadir Billah zamanında Şii dü§üncesine kar§ı yoğun bir mücadele 
ba§latılmı§, bu mücadelede en büyük destek de Sünni inanca sahip 
Gazndilerden sağlanmı§tır. Gaznelilerin desteği ile yava§layan İsmiili 
propaganda, Sultan Mahmud-Halife Kadir Billah dayanı§ması sonucunda 
asgari seviyeye inmi§ti. Sultan Mahmud, Abbasi Halifesi'ne gerekli des
teği vermenin yanı sıra, kendi ülkesinde de İsmaililere kar§ı sert bir müca
dele yürütmü§tür. Bu mücadelenin bir parçası olarak Hindistan'ın Multan 
bölgesinde yuvalanmı§ Karmatilere kar§ı da seferler düzenlemi§tir. ' Özel-

8 P. H itti III, s. 741 ; E. Merçil, a.g.m., s. 498; M.Mahir Hammad e, Dirasetün Vesikıyyetün 
li't- Tarihi'l-İslami, Beyrut 1 408/ 1 988, s. 148 vd. 

9 
Abdulkaahir el-Bağdadi, a.g.e., s. 267; A.Emin, Zuhrul . . .  IV, s. 1 3 1 ;  Ahmet Ocak, 
"Karmatilik ve Hindistan'da Yayılması Kaqısında Gazneliler" Hindistan Türk Tarihı 
Araitırmaları I/ 1 ,  (Ocak-Haziran 200 1 ) ,  s. 40 vd. Genel yapı itibari ile Türk sultanları 
Sünni olduklarından dolayı, İsmailllerin propagandalarına müsamahakar 
davranmamı§lardır. Zira İsmaililer, bağlı bulundukları Fatımi Halifeleri'nin hakimiyet 
sahasını geni§letmek ve mezhep müntesiplerini çağaltmak gibi gayelerin tahakkukuna 
gayret etmekteydiler. Oysa bu dü§Ünce, Sünni inanca bağlı Türk sultanlarının kaqı ol
dukları bir fikirdi. Bunlardan biri olan Maveraünnehr hükümdan Buğra Han da, Şii-Fa
tımi Halifesi Mustansır adına propaganda yapan bütün İsmailileri öldürttü (1 044) . (Bkz. 
İbnu'l-Esir IX, s .  524; M.Şerefeddin, "Fatımiler ve Hasan Sabbah", D.F.İ.F.M. I/4, İs
tanbul 1926, s. 20) . Aynı durum Selçuklular için de geçerlidir. İranlı seyyah Nasır-ı 
Hüsrev, İsmiili Mezhebini benimsemi§ ve Horasan'a dönerek "el-Medresetü'n
Nasıriyye" adıyla bir medrese açıp burada Şii propagandası yapmaya ba§lamı§tı. Selçuk
luların bu §ahsın faaliyetlerine müsaade etmemesi üzerine 1 061 'de Maveraünnehr'e kaç
mak zorunda kalmı§tır (Bkz. M.Şerefeddin, "Nasır-ı Hüsrev", D.F.İ.F.M. V, İstanbul 
1927, s. 6; A.M.Abbadi, a.g.e., s. 297) . Nitekim Nasır-ı Hüsrev de, Abbasi Halifeleri'ni 
ve Selçuklu sultanlarını Şii propagandaya müsaade etmemeleri sebebiyle dev ve Firavun 
olarak acidetmektedir [Bkz. Nasır-ı Hüsrev, Seferndme, (tre. Abdulvahhab Terzi), İstan
bul 1 994, s. XV vd]. Nasır-ı Hüsrev'in kendi ifadelerinden de anla§ıldığı §ekliyle Sel
çuklular, kendilerinin hakimiyet sahasına giren topraklarda Şii-İsmiili propagandaya 
müsaade etmemi§lerdir. 
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l iklc Kadir Billah (99 1 - 1 030) döneminde Gazneliler, Sünnilik kozunu 
kullanarak Büveyhlleri tehdit ettiler. Bu baskı Sultan Mesud döneminde 
de sürdü. Ayrıca o, babasının politikasını devam ettirerek Abbas) Hali
fesi'ne elçilerle birlikte hediyeler göndermi§ ve hürmette kusur etmemi§
tır. '" Fakat Sünni hilafet merkezindeki Şii-Sünni rekabetini Şiılerin temsil
cısı olan Büveyhllerin kazandığı bir vakıaydı ve güçsüz kalan halHelerin 
kendilerini din i§lerine vakf etmek dı§ında yapacak ba§ka bir §eyleri 
yoktu. Zıra Büveyhller, halHelerin bütün s iyasi otoritelerini ve güçlerini 
ellerinden almı§tı. " Hatta Muizu'd-Devle (945-969) döneminde Abbas) 
Halifeliği "ni ilga ederek yerine Şii halife getirmek için de bir çaba içerisine 
girdiler. Ama Şii taassubunun kendi saltanatı için doğurabileceği tehditi 
sezen Büveyhi Sultanı bu niyetinden vazgeçti. '2 

Büveyhilerin son dönemlerine doğru aile içi rekabet ve kötü yönetim 
sebebiyle artık eski güç ve kudretleri kalmamı§tı. Bu durumdan istifade 
etmesini bilen Abbas) Hafifesi Kadir Billah, Büveyhllerin dolayısıyla da 
Fatımilerin siyasetine müdahale etmeye ba§lamı§tı. Hatta ba§a geçer 
geçmez, Büveyhilerin baskısıyla el-Muti döneminde Bağdad'da uygula
maya konan A§ure günü ağlama ve yas törenlerini kaldırdı. Ayrıca, 
Büveyhller tarafından 992 senesinde Bağdad kadılığına getirilen Şii birisi
nın atamasını kabul etmeyerek reddetti. Artık eski gücünde olmayan 
Büveyhiler Halife'yle çatı§mayı göze alamadıklarından bu geli§melere rıza 
göstermek durumunda kaldılar. Yalnız Bağdad'da "Nakibu't-Talibiyyin" 
adını verdikleri sadece Şiliere özel bir kadı tayin edilmesini sağladılar. 

Şii-Sünni taraflar arasında dü§manlık hislerinin artması üzerine 
1 007'de harekete geçen Şiiler, Bağdad'da hutbeleri Fatımi Hafifesi el-Ha
kim adına akutmak istediler. Onun için, sokaklarda "Ya Hakim, ya 
Mansur" diye bağırmaya ba§ladılar. Bu isyancılara kaqı harekete geçen el
Kadir, biraz zorlanınakla beraber baprı kazandı. Benzer bir olayın 1 0 1 0  
yılında Musul'da da meydana geldiğine phit olmaktayız. isyancı Emir 
Kırva§ b. Mukalled, Musul, Enbar ve Kfıfe bölgelerinde Fatımi Hafifesi el
Hakim adına hutbe okutınaya ba§ladı. Bunun üzerine el-Kadir hemen 

lO 
Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 1 75 vd; H Laoust, a.g.e., s. 1 85. 

1 1 Zekerıya Kıtapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler, İstanbul 1 986, s. 84 vd; 
M.M.Hammade, a.g.e., s. 1 48 vd. 

1 2  M.M. Harnma de, a.g.e . , s. 1 85.  
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harekete geçip, aynı zamanda kayınpederi olan Büveyhi Sultanı Bahau'd
Devle ile de İ§birliğine giderek, asi emirin üzerine kuvvet sevk ettirip, 
hutbeleri tekrar Sünni halife adına okutınayı baprmı§tır. " 

a b - B ü v e y h i - F a t ı m i İ § b i r l i ğ i  

Bağdad'da Sünni bir halife ile birlikte yapma mecburiyerinde kalan 
ve siyasi s ebeplerden dolayı onu değİ§tİremeyen Büveyhiler, özellikle son 
dönemlerine doğru, Patımilere olan yakınlıklarını Abbas) Halifeleri'ne 
kar§ı koz olarak kullanmak sureti ile onların Selçuklularla fazla içli dı§lı 
olmalarını önlemi§lerdir. Büveyhiler, Şii-Zeydi propagandacılarının kendi 
ülkelerinde serbestçe çalı§malarına müsaade edip, Şiiliğin yayılması konu
sunda onlara çok §ey borçlu olmalarına rağmen, kendileri Zeydi olmayıp, 
İmamiyye Şiası'nın görü§lerini benimsiyorlardı. Bunun da sebebi; 
İmamiye irikadına göre, fiili iktidara sahip olan sultanın gizli imam adına 
İ§ yapıyor ve imam dönünceye kadar onun hakkını koruyor olması yö
nündeki inançtır." Böylece İmamiye akldesine göre Büveyhiler me§ruluk 
kazandıkları gibi, Zeydiyye'ye göre mutlaka Hz. Ali evladından birisine 
imamlığı devretme gereğinden de kendilerini kurtarmı§ oluyorlardı." 
Büveyhiler döneminde İmamiye Şiası büyük itibar kazanmı§, önemlı Şii 
alimleri bu dönemde yeti§mİ§lerdir. 

Ebu Kalidr (1 044-1 048) döneminde, Büveyhiler bir deği§ikliğe gide
rek İsmailiyye Mezhebi'ni benimsemi§ lerdir. Patımilerin ünlü daisi olan 
Hibetullah e§-Şirizi ( öl. l 077) eliyle İsmailiyye Mezhebi'ni benimseyen 
Ebu Kalidr'la birlikte İran bölgesinde bu mezhep bir canlanma içine gir
mİ§tİr. 16 Mısır Halifesi Mustansır ( 1 035-1 094) adına davetini yürüten e§-

13 Ahmet Muhtar el-Abbadi, Fi't-Tarihi'l-Abbasi ve'l-Fatımi, Beyrut - ,  s .  1 73 vd; 
H.İ .Hasan, İslam . . . III, s .  4 1 6: Sultan· ın adamlarından birisi: "Sen ve adamların Sünni 
halifenin gerçek halife olmadığına inanıyorsunuz; eğer sen adamlarına onun öldürülme
sini emredecek olsan, onun kanını helal kabul ettikleri için hemen öldürürler. Fakat 
onun yerinde Alevi bir halife olursa, sen ve adamiann onun gerçek halife olduğuna 
inandığınız için, o halife senin öldürülmen konusunda bir emir verse, senin adamiann 
anında yerine getirirler" dedi. Bkz. M.M:Hammade, a.g.e., s. 1 85. 

14 Claude Cahen, Doğu�tan Osmanlı Devletinin Kurulu�una Kadar İslamiyet, (tre. E.  N. 
Erendor), İstanbul 1 990, s. 203. 

1 5 N qet Çağatay- İ.Agah Çubukçu, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara 1 976, s. 58. 
� . . 

Abdulmecid Be devi, a.g. e. ,  s. 1 75 vd; H.I.Hasan, Islam . . . III, s. 428; el-Kurevi, a .g.e., �-
1 87. 
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Şirizi, Ebu Kalidr'dan önemli destek görmÜ§ ve mezhebinin propa!!,anda
sını büyük bir maharetle yürütmÜ§tÜr. q-Şirazi'nin faaliyetlerini Sünnllik 
için büyük bir tehlike olarak gören Kaim Biemri llah, Ebu Kalicar'a bir 
mektup yazarak, bu phsın kendisine teslim edilmesini, aksi taktirde Sel
çuklulardan yardım isteyeceğini belirterek onu tehdit etmi§tir. Ebu 
Kalicar, bu tehdidi önemsememekle beraber, e§-Şirizi'ye önce mektup, 
sonra da yakın bir adamını göndererek, durumu izah etmi§ ve bir müddet 
için de olsa sakınmasını istemi§tir. E§-Şirazi, Halifenin niyeti ve Ebu 
Kalıcar'ın uyarılarına rağmen faaliyetlerini devam ettirmi§, 1 046' da da 
Şiraz'dan ayrılarak Mısır'a dönmü§tür." Doğu İslam topraklarında İs
maıliyye propagandası yapan dailerin en büyüğü ve maharetlisi, hiç §Üphe
siz ki q-Şirizi olmu§tur. Onun bu faaliyetlerine Büveyhilerin önemli 
yardım ve destekleri söz konusudur. 

Büveyhiler genelde Şiiliğin, özelde ise İsmailiyye Mezhebi'nin yayıl
ması hususunda Patımilerden destek almaktaydılar. Bu durumu bilen, 
fakat Patımilere kar§ı koyacak gücü olmayan Abbas) Halifeleri daha zayıf 
bir yola ba§ vurarak Fatımi Halifeleri'nin soyunu kötüleyen toplantılar 
tertiplemi§lerdir." Kaim Biemrillah da babası el-Kadir'in yoluna ba§vura
rak 1 052  senesinde büyük alimierin katıldığı bir toplantı düzenlemi§, Mı
sır Halifelerinin soyunun Hz. Ali soyundan gelmediğini, aksine Mecusi
lerden Deysaniyye ve Yahudilerden el-Kadahiyye'ye mensup olduklarını, 
dolayısıyla da İslam'dan çıktıklarını belirtir bir karar almı§ lardı. Bu karar 
çoğaltılarak uzak, yakın bütün beldelere dağıtılmı§ti. 19 Böylece Büveyhiler 
eliyle yürütülen Fatımi destekli Şii propagandaları önlenmek istenmi§tir. 
Abbasilerin yaptıkları bu tür faaliyetler fazlaca tesirli olamamı§tır. Zira 
kaqıdaki güç siyasi destekli propaganda faaliyeti yürütmekteydi. Bu tür 
çalı§maların önüne ancak Selçukluların siyasi ve askeri desteğiyle kaqı 
koyma imkanı olacaktır. 

17 
Muhammed Cemaleddin es-Sun1r, en-Nüfuzu 'l-Fdtımifi Bilddı '�-Şdm ve'l-lrdk, Kahire, 
s. 92 vd; M. C. es-Surfır, Tarihu 'd-Devleti'l-Fdtımiyye, Kahire 1 994, s. 1 8 1 ;  H.F. Al
Hamdam, "Müeyyed Fi'd-Din", i.A. VIII, s. 786. 

1 İbn Tağriberdi V, s. SS ;  M. El-Hudari, a.f!..e., s. S7 1  vd. 
19 İbn Müyesser, Ahbdru Mısr, (tah. E. Fuad Seyyid), Paris 1 98 1 ,  s. 1 3 ;  el-Makrızi, el-Hıtat 

I ,  s. 3S6; M. Emin Galib et-Tavli, Tarıhu'l-Aleviyyin, Beyrut -, s .  28 1 ;  Abdulmecid Be
devi, a.g. e. ,  s. 200. 
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b - S e l ç u k l u l a r ı n  H a r e k e t e  G e ç i § i  
Büveyhilerin son dönemlerine doğru sultanların nüfuzları azalırken, 

ordu içerisindeki Türk nüfuzu da giderek artmaktaydı. Nitekim ı 039 
senesinde Bağdad'da Büveyhi Sultanı Celalu'd-Devle'ye kar§ı Türkler 
ayaklanmı§lar ve Celalu'd-Devle onlardan korktuğu için Musul Emiri 
Karva§ ve diğerlerinin araya girmesiyle taraflar arasında barı§ yapılmı§tl. �� 

ı 043 yılında Celalu'd-Devle'nin ölümünden sonra bap Ebu Kalidr 
geçmi§tir." ı 044 senesinden itibaren Bağdad'da h u thelerde adı okunın u§ 
ve kapısında be§ vakit nevbet vurulmu§tur." Selçuklularla Büveyhile r ara
sında ili§kilerin ba§ladığı dönem bu zamandır. 

Bahsedilen dönemde Tuğrul Bey tarafından vazifelendirilen Ihrahim 
Yına!, Yakut) ve Kutalmı§, Kuzey Batı İran'da, bilhassa Irak-ı Acem'de 
fetih hareketlerinde bulunmaktaydılar. Bu sırada Tuğrul Bey ba§kentini 
Rey §ehrine ta§ımı§tı. Selçukluların bu faaliyetlerini gören Ebu Kalidr, 
bir taraftan Şiriz §ehrinin etrafını surlada çevirterek müdafaaya 
hazırlanırken, diğer taraftan da Selçukluların arzettiği tehlikeyi görerek 
onlarla sulh te§ebbüsüne giri§ti. Bunun üzerine Tuğrul Bey, İbrahim 
Yınal'a Büveyhiler arazisine girmemesini tembihledi. Arkasından da Tuğ
rul Bey'in Ebu Kalidr'ın kızıyla, Çağrı Bey'in kızının da Ebu Kalidr'la 
evlendirilmesi kararla§tırıldı." Böylece Ebu Kalidr, Selçukluların yüksek 
hakimiyetini tanımı§ oluyordu. Bu akrabalık Selçukluların Bağdad'ı ele 
geçirmelerini bir müddet ertelemelerine sebep olduğu gibi, Patımilere 
kar§ı Selçuklu tehditini de bir süre için geciktirmi§tir.:' 

Ebu Kalidr'ın vefat etmesinden sonra yerine oğlu Ebu Nasr Hüsrev 
(Melikü'r-Rahim) geçti." Bozulan siyasi dengelerle birlikte Büveyhiler 
arasında saltanat kavgaları ba§ gösterince, Selçuklular Ebu Kalidr'ın diğer 
oğlu Ebu Mansur Fulasutun'u desteklemi§ler, bu da, babasının yerine 
tahta geçen Melikü'r-Rahim'i zor durumda bırakmı§tır. Ebu Mansur, 

20 İbnu'l-Esir IX, s. 47 1 .  
" Zehebi, el-İber I I ,  s .  270; Ahmet Güner, "Ebu Kalidr", D.İ.A. X, s. 1 71 .  
" · . 

Ibnu'l-Esir IX, s. 524 vd; Zehebi, el-Iber II, s. 272; es-Surur, a.g.e., s. 9 1 .  
2 3  İbnu 'l-Esir IX, s .  536; Cl. Huart, "Ebu Kalidr", İ.A. IV, s .  3 3 ;  M.Altay Köymen, Tuğrul 

Bey ve Zamanı, İstanbul 1 976, s.33; H .İ .  Hasan, İslam . . .  III, s. 428; es-Surur, a.g.e., s. '12 .  
2 4  H.İ.Hasan, İs/dm . . . I I I ,  s .  428. 
" Zehebi, el-İber II ,  s. 275; Ebu Muhammed el-Ha§imi, a.g.e., s .  454 a. 
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�iriz'a hakim olurken, diğer kardq Ebu Ali de Basra'yı de geçirdi. 
Melikü'r-Rahim, kardqi Ebu Sad'ı Şiriz üzerine gönderip karde§i Ebu 
Mansur'dan burasını alırken ( ı 054),  Basra'daki karde§i Ebu Ali'yi oradan 
sürüp çıkardı. Ebu Ali, İsfehan'a giderek Tuğrul Bey'e sığındı ve onun 
emrine verdiği Oğuzlarla Huzistan' ı  e le geçirdi ( ı 055) .  Kirman bölgesi 
de, daha önceden Selçuklular tarafından ele geçirildiği için Büveyhilerin 
elinde sadece Irak kalmı§ oldu." 

b a - A r s l a n  B e s a s i r i ' n i n  Y ü k s e l i § i  

Selçuklu gücünün iyice hissedilmesiyle birlikte Büveyhilerin huzur
suzluğu da artmaktaydı. Zira, Büveyhi Sultanları'nın nüfuzları azalırken 
devlet içindeki Türk gücü de yükselmekteydi. Özellikle Melikü'r-Rahim 
döneminde bu durum iyice belirginlqmi§ti. Nitekim onun komutanların
dan olan Arslan Besasiri, Sultanı devre dı§ı bırakarak bütün yetkileri 
elinde toplamı§tı." Ayrıca Besasiri'nin Bağdad'daki itibarı da Halife ve 
Büveyhi Sultanı'ndan daha fazlaydı. Türklerin yanında Arap ve Acem 
ümerası da onu büyük olarak tanımaktaydı." Esasen Besasiri'yle birlikte 
ordu içindeki Türklerin gücü da hayli artmı§tı.29 

ı 054 senesinde Besasiri ile Halife'nin araları ıyıce açıldı. Besasiri, 
kendine bağlı ohaların yakı lmasını Halife'nin vezirinden bilerek onu it
ham etti. Bu yüzden vezir Ebu 'I -Kasım b. Mesleme ile araları bozuldu. 
Besasiri, ı 055' de Enbar'ı kuptarak aldığında, bir grup insan Bağdad'da 
Besasiri'nin evini yaktılar. Besasiri bu durumdan da Halife'nin vezirini 
mesul tutmU§tU. Besasiri'nin gücü iyice artarken, Büveyhi ordusu içindeki 
azımsanamayacak miktarda Deylem ve Türk askerleri de, bu defa Şii-Fatı
milere meyletmeye ba§ladılar. 

26 . 
Ibnu'l-Esir IX, s. 588 vd; M.A.Köymen, a.g.e., s. 34; Mevdudi, a.f.e., s. 1 85.  

2 7 Nitekim 1 053'de Melikü'r-Rahim'in karde§i Ebu Ali'nin elinden Basra'yı almasında 
yardımcı olan Besasiri olduğu gibi, gün geçtikçe gücünü artırarak her meselede söz sa
hibi olmaya ba§layan da yine Besasiri idi. Bkz. İbnu'l-Esir IX, s .  588 ;  Ş.Dayf V, s. 235 vd. 

2" İbnu' l-Cevzi XV, s .  348; Useyri, a.g.e., s .  96 vd. 
29 1 055  yılında Melikü'r-Rahim'in veziri Türklere alacaklarını vermediği için Bağdad'da 

büyük karı§ıklıklar çıkmı§, İ§ Halife'in sarayını ku§atma noktasına kadar varmı§tı. Şe
hirde yağmalar olmu§, Türklerın !iden durumunda olan Besasıri bıle olayları önlemeye 
muktedir olamamı§ ve büyük huzursuzluklar ya§anmı§tı. Geni§ bilgi için bkz. İbnu'l
Esir IX, s. 597 vd; U seyri, a.g.e., s. 96 vd. 
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Besisirl'nin faaliyetlerinden rahatsız olan Halife 'nin veziri " Reisü 'r
Rüesa Ebu'I-Kasım b. Mesleme" Halife Kaim Biemrillah'a bir mektup 
yazarak, Besasirl'nin Mısır Halifesi ile mektupla§tığını bildirdi. Halife, 
yaptığı tahkikat sonucunda bu i§in doğruluğunu öğrenince, Büveyhi Sul
tanı'na mektup yazarak, Besasirl'nin kendi dü§manları ilc görü§tüğünü ve 
onun tehlikesinden kurtulmak için Bağdad'dan çıkarılması gerektiğini 
söyledi. Melikü'r-Rahim, Halife'nin bu isteğine uyarak Besasirl'nin 
Bağdad'dan çıkarılmasına karar verdi. Bunun üzerine Besasirl Bağdad'dan 
çıkarak Hılle 'ye, aralarında sıhrıyyet bulunan Dubeys b. Mezyed'in ya-

• • 30 nma gıttı. 

Durumu ıyıce sarsılan Besasirl Mısır'a gitmek istediyse de, Mısır 
Halifesi M us tansır'ın ve zir i Yazurl ( öl. l 058) ,  Halife 'den, Besasirl'nin 
Mısır'a kabul edilmemesini, zira onun arkasında büyük bir kalabalık oldu
ğunu, ayrıca Bağdad'da iktalarının olduğunu bildirdi. Bu geli§meler üze
rine Besasirl Mısır'a kabul edilmedi. Besasirl mektubunda Mısır Hali
fesi'nin itaatine girdiğini bildiriyor ve tekrar eline geçtiği taktirde 
Bağdad'da onun adına hutbe okutaeağını bildiriyordu. Bu harakete muka
bil olarak Mısırlılar da para ve adam göndermekle yetinmemi§, Rahbe ve 
Rakka'yı Besasirl'ye tevcih ederek onu yakından desteklediklerini göster
mi§lerdir.3 1 

b b - H a l i f e ' n i n  T u ğ r u l  B e y ' i  B a ğ d a d ' a  D a v e t i  

Tuğrul Bey'in Hemedan'ı zaptından sonra, Halife gizlice bir elçi 
göndererek ( 1 052) Tuğrul Bey'i Bağdad'a davet etti.3' Fakat i§lerinin yo
ğunluğundan dolayı Tuğrul Bey bu davete icabet edemedi. Besasirl'nin 
gittikçe artan gücüyle Halife ve adamlarına zulme varan davranı§larda 
bulunması, Büveyhilerin Şiraz'da Tuğrul Bey adına okunan hutbeyi kese
rek Melikü'r-Rahim ve karde§i adına okutınası ( 1 055- 1 0 56 )" üzerine Ha
life Kaim Biemrillah, Hibetullah b. Muhammed'i bir mektupla Tuğrul 

o " d Useyrı, a.g.e., s. 96 v . 
]( . . 
· Ibnu'l-Verdi I, s. 493; Ibn Müyesser, a.g.e., s. 20 vd; el-Makrızi, el-Hıtat I, s. 356; 

Mahmud Şakir, et-Tarihu'l-İsldmi VI, Beyrut 1 4 1 1 / 199 1, s. 2 0 1 ;  G. Wıet, "Yizuri", i.A .  
XIII, s. 368. 

) 2 . . Ibn Tağrıberdi V, s. 58 vd; M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . .  , s. 37. 
n İbnu'l-Esir IX, s. 605 vd. 



l lı·l 1 S i . l  (; 1 1 1\ ll l l . fi H I N  I > I N I  S I Y I\ S I ' T i  

Bey'e göndererek onun Bağdad'a gelmesini v e  kendisini bu durumdan 
k u rtarmasını ısrarla istedi. Tuğrul Bey, Halife"ye verdiği cevapta davete 
icabet edeceğini ve Bağdad'a gelmek istediğini bildirdİ.34 

Rey'de İ§ lerini yoluna koyan Tuğrul Bey, Nisan ayında Hemedan'a 
geçti. Hac yapmak, Mekke yolunu ıslah etmek, Şam ve Mısır'a giderek Şii 
Mustansır'ın hakimiyetine son vermek isteğini açığa vurarak, Bağdad'a 
doğru harekete geçti. Tuğrul Bey'in yakla§tığını duyan halk korkuların
dan §ehrin batı yakasına çekildi. Türkler de çadırlarını Bağdad'ın dı§ına 
kurdular ve mevcut durumu kabullenmeyerek: "Biz Besasiri'nin yaptığını 
yapar, ona ittiba ederiz; Halife bize, bu hasını reddedeceğini vadetmİ§tİ, 
oysa onu, §İmdi Bağdad'a yakla§tırmaktadır" §eklinde itirazlarda bulun
dular. Aslında Tuğrul Bey, gönderdiği mektuplarla onlara da iyilik vaa
dinde bulunmu§tU. 

b e - A r s l a n B e s a s i r i ' n i n  K a ç q ı  v e  B ü v e y h i l e r i n  S o n u  

Tuğrul Bey'in geli§İni duyan ve o sırada Vasıt'da bulunan Melikü'r
lbhim Bağdad'a döndü. Besasiri de onunla beraber gelmekte iken Ha
life'nın gönderdiği mektupla onu istememesi üzerine, yolda Melikü'r
Itı.him'den ayrılarak Dubeys b. Sadaka'nın yanına Rahbe'ye gitti. 
Melikü'r-Rahim, Tuğrul Bey'le anla§ma yapma prtlarını Halife'ye bırak
ını§tı. Bu arada Türk askerler, yapılan tavsiyelere uyarak bir iyi niyet 
gösterısİ kabilinden §ehrin dı§ındaki çadırlarını söküp, tekrar §ehrin içine 
kurdular ve isteklerini iletmek üzere Tuğrul Bey'e elçiler gönderdiler. 
Selçuklu Sultanı da onların isteklerini kabul ederek, yeniden iyilikte 
bulunacağını vadetti. 

ı s  Aralık ı OSS'de Bağdad camilerinde hutbelerde Tuğrul Bey'in adı 
okundu. Bu arada Selçuklu Sultanı, Halife"ye haber göndererek Bağdad'a 
girmek için izin istemekteydi. Bu izin verilince; Halife'nin veziri, kadılar, 
e§raf, phitler ve el-Meliku'r-Rahim'in önde gelen kumandanları Sultan'ı 

" Tuğrul Bey Cevabında: "Peygamber (Muhammed)'e hizmetle §eref kazanmak istiyorum 
ve Mekke'ye gidip orada dua ve ibadette bulunmak emelindeyim. Hacılann geçtikleri 
bütün yolların emin olmasını diliyorum. Yollarda e§kıyalık eden Maacidileri (göçebeleri) 
ortadan kaldıracağım. Sonra Suriyeli asilerle ve yanlı§ yol tutan Mısırlılarla Allah'ın iz
nıyle harp edeceğim" demekteydi. Halife de onun dini gayret ve harniyetini överek 
Bağdad'a gelme hususunda gecikmemesini rica etti. Bkz. Abu'l-Farac I,  s. 306. 
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kar§ ı lamak üzere harekete geçtiler. Tuğrul Bey de durumu öğrenince, 
vezir Kundurl'yi onları kaqılamakla görevlendirdi. Arkasından büyük bır 
alay ve tören ile §ehre girdi. 

Tuğrul Bey'in askerleri ile Bağdad halkı arasında birbirlerinin dillerini 
anlamamalarından kaynaklanan bazı naho§ olaylar meydana geldi. Ertesı 
günü halktan bazıları el-Melikü'r-Rahim'in askerleriyle Tuğrul Bey'in 
adamlarının sava§tığını zannederek, Tuğrul Bey'in askerlerine saldırmaya 
ve ele geçirdiklerini öldürmeye ba§ladılar. Aksine Şiilerin oturduğu Kerh 
mahallesi sakinleri bu olaylara karı§madıkları gibi, Oğuzları himaye etti
ler. Bu olaydan sonra Şiilerin reisini huzuruna çağıran Tuğrul Bey, ona 
bizzat te§ekkür ederek yaptıklarından memnun kaldığını göstermı§tır. 

Olayların bu §ekilde geli§mesinden endi§eye kapılan el-Melikü'r-Ra
him, seçkin adamlarıyla Halife'nin yanına giderek bu olayların töhmetin
den kurtulmak istedi. Tuğrul Bey ise Halife'ye adam göndererek olaylar
dan dolayı Büveyhi Sultanı'nı kınadı ve onu sorumlu tuttu. Halife, el
Meliku·r-Rahim ve adamlarını Tuğrul Bey'e göndererek durumu ona izah 
etmelerini istedi ise de, Selçuklu Sultanı, yanına gelen Büveyhi Sultanı ve 
önde gelenleri tutukiatarak e§-Şirvan kalesine naklettirdi. Bu geli§me Tuğ
rul Bey ile Halife arasında bir soğukluk yarattı . 35 Bunun üzerine Selçuklu 
Sultanı, el-Melikü'r-Rahim'in bazı adamlarını serbest bıraktıysa da onlara 
ait bütün iktalara el koydu. Böylece Tuğrul Bey'in Bağdad'a gelmesi ile 
birlikte Büveyhiler Devleti de sona ermi§ oldu.36 

Selçuklularla Büveyhiler arasında görülen mücadele, Büveyhi Sultan
ları'nın acizliği yüzünden zaman içerisinde Selçuklular-Besasiri §ekline 

35 el-Melikü'r-Rahim ve adamlarının bu §ekilde yakalanmaları Halife'yi kızdırdı. Halife, bu 
insanlar benim emrimle sana geldiler, ya onları serbest bırakırsın, ya da ben Bağdad'ı 
terk ederim; ben seni §er'i emidere daha saygılısın diye davet ettim, oysa sen zıddını 
yapmaktasın, diye Tuğrul Bey'in yaptığını tasvip etmedi. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 609 vd; 
İbn Kesir XII, s. 73; Suyuti, Tarihu . . . ,s. 4 1 7  vd; İbn Tağriberdi V, s. 58 vd. 

. . . . 
· Ibnu'l-Esir X, s. 609 vd; Ib n Kesir XII, s. 73; Suyı1ti, Tarihu . . .  ,s. 4 1 7  vd; Ibn Tağriberdi 

V, s. 58 vd; İbnu'l-Cevzi XV, s. 343 vd; Ebu'l-Fida II, s. 1 73 ;  İbnu'l-Verdi I, s. 494; 
Zehebi, el-İber II, s. 289; Makrizi, es-Süluk I, s. 33; Nuveyri XXVI, s. 288 vd; Ebu Mu
hammed el-Ha§imi, a.g.e . ,  s. 454 a; M. Altay Köymen, Selçuklu Devrı Türk Tarıhı, An
kara 1 989, s. 1 70 vd; İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1 992, s. 25; M. C. 
Surur, a.g. e. ,  s. 1 0 1  vd; İ sim Muhammed Şebaru, es-Selatlnu fi'l-Me�rıki 1-Arabf, Beynıı 
1994, s. 23;  Salim Koca, D andanakan 'dan Malazgirt'e, Giresun 1 997, s .  104 vd. 
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dönü§mÜ§tür. Bu mücadelede ön planda görülen Besas i ri olmakla beraber, 
asıl uğra§ılan kuvvetin Mısır Patımileri olduğu olayların seyrinden anla§ıl
maktadır. Besasiri'nin Bağdad'dan ayrıldıktan sonra Patımilerin hizmetine 
girmesiyle birlikte saflar netle§mi§ ve görünürde Büveyhilerle yapılan 
mücadelenin aslında Fatımilerle yapılacak mücadelenin bir parçası olduğu 
açıkça ortaya çıkmı§tı. Nitekim, Selçukluların Bağdad'da hakimiyet tesis 
etmelerinden sonra Rahbe'ye çekilen Besasiri, Mısırlılardan geni§ çapta 
yardım alarak güçlenmi§ ve Şii eğilimli askerlerin kendisine katılmasıyla 
da kuvvetli bir ordu olu§turmu§tu. Bu orduyla Kutalmı§'ı yenilgiye uğrat
tığı gibi, Musul'u i§gal ederek burada Fatımiler adına hutbe okutacaktır.37 

2 - S e l ç u k l u - F a t ı m i  M ü c a d e l e s i  

Selçukluların batı politikalarının iki ayağı vardı; birincisi Şii Fatımiler, 
ikincisi ise Hıristiyan Bizans. Nitekim Bağdad Halifesi'nin davetini kabul 
eden Tuğrul Bey, hac yapmak, Mekke'ye ulapn yolları imar etmek, Şam 
ve Mısır'ı zaprederek Şii hakimiyetine son vermek arzusunda olduğunu 
daha Rey'de iken açıklamaktan kaçınmamı§tır. Dolayısıyla Bağdad'a 
gelmesindeki asıl gayenin Şii hakimiyetine son vermek olduğu açıktır. 

a - P a t ı m i l e r i n  Ş i i l i ğ i  Y a y m a  Ç a b a l a r ı  

Selçuklular İslam dünyasına dahil olduklarında, İslam alemi birtakım 
karı§ıklıklar ve buhranlar içerisinde bocalamaktaydı. İslam ülkeleri Ab
bas), Fatımi ve Endülüs Emevi Halifeliği olmak üzere bölünmü§lük arz 
etmekte, bunun yanında Sünni Abbas) Halifeliği'nin temsil ettiği dü§ünce 
ve onun bağlı olduğu merkezi idare gün geçtikçe zayıflamaktaydı. Mer
kezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte ortaya ç ıkan bazı mahalli güçler, 
destek aldıkları mihrakların da tesiriyle halkı ezmek ve saymakta yarı§an 
idareler tesis etmi§lerdi." Bu arada Sünni Abbas) Halifeliği'nin önünde 
duran en büyük engel de Şii Fatımiler Devleti idi.'" Bu devletin gün geç-

7 Ali Sevim, "Selçuklu-Mısır Fatımi Devletleri İli§kilerine Genel Bir Bakı§", VIII. T. T. K. 
Bildıri/er II ,  Ankara 1 9 8 1 ,  s .  744; H .  Laoust, a.g. e., s. 190.  

� . . 
M.Ş.Günaltay, "Selçuklular Horasan'a Indikleri Zaman Islam Dünyasının Siyasal, Sos-
yal, Ekonomik ve Dini Durumu", Selleten VII/25, ( 1 943), s. 65 vd. 

39 Ubeydullah Mehdi (909-934) tarafından Kuzey Afrika'da kurulan Fitımiler devleti, 
Muiz döneminde (953-975) 969'dan itibaren Kahire'ye yerle§erek burasını ba§kent 
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tikçc kuvvetlenınesi ve Bağdad halifeliğini, dolayısıyla da Sünni dü§ünccyi 
tehdit eder hale gelmesi önemli bir geli§meydi. 

Patımilerin Irak topraklarında yayılması el-Hakim dönemine rastlar."' 
1 0 1 0 'da Bağdad halifesine isyan eden Karva§ e l-Ukeyli, Patımilerin dave
tine uyarak Musul, Medayİn ve Kfıfe'de onlar adına hutbe okutmU§tU. 
Abbasilerin Fatımiler kaqısında aciz kaldıklarını hissettikleri dönem bu 
senelerdir. O yüzdendir ki, Halife el-Kadir Billah 1 0 1 1 'de Mısır halife
lerinin soyunu kötüleyen ve onların dedelerinin §eytanın kardqi oldukla
rını açıklayan bir bildiri yayınlamı§ ve bunu devrin önemli alimlerinden 
Ebu Hamid el-İsferiyini, el-Kadı Ebu'I-Kasım el-Cezeri vb. de 
imzalamı§lardı. Bu bildiriye çok kızan el-Hakim Şiilik faaliyetlerine iyice 
hız vermİ§ti." 

Selçukluların zuhuru senelerinde Patımilerin durumu iyi değildi. Ul
kede özellikle mezhebi ve siyasi karı§ıklıklar iyice artmı§tı. Ancak müca
delenin cereyan ettiği asıl dönem, Zahir'den ( 1 02 1 - 1 035) sonra halife olan 
ve uzun seneler hilafet makamında kalan Mustansır ( 1 035- 1 094) devridir. 
Bunun zamanında Patımilerin nüfuzu bugünkü Suriye, Filistin, Hicaz, 
Sicilya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmı§, özellikle Suriye, Filistin ve 
Hicaz bölgelerinde Selçuklularla nüfuz mücadelesi yapnmı§tır. Yine ta-

edindi. Mağrib ülkelerinden sonra Mısır da zapt edilerek Fitımilerin hakimiyeti bu 
bölgelerde tesis edildi (Bkz. Ebu'l-Fida II, s .  63 vd; H.İ .Hasan, İslam ... IV, s. 48 vd) . 
Mısır'da devletlerinin temellerini sağlaml�tıran Fatımiler bir taraftan siyasi nüfuzlannı, 
diğer taraftan da esas vazifeleri olan mezheplerini yaymaya ba§ladılar. Mısır'da bulunan 
Sünniler, Hıristiyanlar ve Yahudiler Fitımilerin akldelerine katıimamakla birlikte, onla
rın koymu§ oldukları kanunlara riayet etmek mecburiyerinde kaldılar (Bkz. H.i .Hasan, 
Tarihu . . . , s. 224) . Halife Aziz Billah (975-996) döneminde Fitımiler Devleti'nın sınırları 
doğuda Arabistan'a, batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Anadolu'ya kadar geni§lemi§, 
onun zamanında Haleb ve Musul gibi önemli merkezler zapt edilerek, adına hutbe 
okunmu§ ve para bastırılmı§tır. Bkz. H.İ.Hasan, Tarihu 'd-Devletı 'l-Fdtımiyye, Kahire 
1 98 1 ,  s. 230; H.i .Hasan, İslam ... IV, s. 56 vd; N.A.Koenıg, "Aziz Billah", i.A. II, s. 1 52 
vd; E.Graefe, "Fitımiler", i.A. IV, s. 524; Eymen Fuad Seyyid, "Htımiler" D.l.A. XII, s. 
230 vd. 

40 el-Hakim döneminde (996-1020) , dini sahada pek çok deği§iklikler ve halkın nefretini 
kazanan uygulamalar yapılmasına rağmen, ülkede asayi§in sağlanması ve anar§inin ön
lenmesi bakımından önemli ilerlemeler olmu§tur. Yine onun döneminde Dürziler Lüb
nan'da yayılma ve serbest propaganda imkanına kavu§mU§lardır. Bkz. E.Graefe, "Hakim 
Biemrillah", i.A. V /I, s .  1 03 vd. 

4 1 H.İ.Hasan, Tarihu . . . , s. 230 vd. 
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rıhte ilk defa Sünni Abbasilerin ba§kenti olan Bağdad'da yakla�ık bir yıl 
hutbeler onun adına okunmu§tur. Fatımi ordusu içindeki askerlerin deği
§ik gruplardan olu§ması ve her geçen gün Patımilerin kuvvetinin azalması, 
Selçuklu yayılmasını kolayla§tırmı§tır. Patımilerin Kuzey Suriye'de kay
bettikleri bazı yerleri geri alma giri§imleri de baprısızlıkla sonuçlanmı§, 
Selçuklulada yaptığı nüfuz mücadelesinde Suriye ve Filistin ebediyyen 
Patımilerin elinden çıkmı§, Hicaz bölgesinde de önemli güç kaybına 

""' 4.: ugramı§tır. 

X. y.y.ın ortalarına kadar yer altı faaliyeti devam ettiren Şia hareketi, 
Mısır'ın ele geçirilmesinden sonra bu davasını açıktan yürütmeye 
ba§lamı§tır. Kendilerine has hadis ve fıkıh geli§tirip, ağırlığı " İmam" dakt
rinine veren Şiiler, uzun süren yer altı faaliyetleri sebebiyle propaganda 
mesleğinde beceri kazanmı§lardı.'3 Ş imdi sıra bu beceriyi devlet desteğiyle 
ve açılan Şii kurumlarla daha da ileri safhaya götürmeye gelmi§ti. Muiz 
(953-975) döneminde, Patımilerin 969'da Kahire'ye gelmeleriyle birlikte 
Şiilik de Mısır'a girmi§ oldu. Fatımilerle birlikte ezanlara Şiiliğin alimeti 
olan ilave yapılmı§ ve ilk defa Tulunoğlu Camii'nde ezanlara "Hayya ala 
Hayri'l-Amel" lafzı eklenmi§tir. Namazlarda besınele cehren okunınaya 
ba§lanmı§, Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'den sonra insanların en faziletiisi 
olduğu ilan edilmi§ ve onun soyundan gelenler saygı ifadeleriyle anılmaya 
ba§lanmı§tır.'' 

Patımilerin asıl Şiilik faaliyetlerine hız verdikleri ve bunu metotlu bir 
§ekilde yaptıkları dönem el-Ezher'in inpsından sonraya rastlar. 969 yı
lında inpsına ba§lanan el-Ezher Camisi 972 senesinde bitirilerek resmen 
hizmete girdi. Şiilik faaliyetleri daha önceden Tulunoğlu Camii'nde yürü
tülmekteydi. Ezher'in açılmasıyla birlikte faaliyetler burada toplanarak, 
Şiilik için bir merkez haline getirildi.'5 el-Aziz (975-996 ), b urasını bir 
üniversite §ekline dönü§tÜrerek Şii fakihler yeti§tirmi§tir. Buradan yeti§en 

42 Ali Sevim, Anadolu'nun Fethı Selçuklular Dönemi, Ankara 1 993, s. 9 ;  A.M.Hasaneyn, 
a.g.e., s .  14 vd; H.İ .Hasan, İslam . .. IV, s. 59 vd; H.A.R. Gibb-P.Kraus, "Müstansır", İ.A. 
VIII, s. 827 vd. 

43 Fazlurrahman, a.g.e., s. 23 1 .  
"" İbn Keslr XI, s .  284; M.Hüseyin el-Müzaffer, Tarihu'�-Şia, Beyrut 1 985, s .  1 8  5 vd; M. 

Şerefeddin, "Htımiler ve Hasan Sabbah", D.F.İ.F.M. I/4 ( 1 926), İstanbul 1 926, s. 9 vd. 
" el-Abbadl, a.g.e., s.254 vd; Asaf A.A. Fyzee, Conferances Sur !'Islam, - 1 956, s. 25 .  
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fakihler sadeec fıkıh sahasında değil, tarih ve §İir gibi diğer dallarda da iyi 
yetİ§mİ§ kimselerdiler. Özellikle el-Aziz'in Yahudilikten dönme veziri 
Yakub b. Killis buraya otuz yedi fakih tayin ederek, bunların Şii fıkhı 
üzerine eğitim vermesini sağladı. Fakihlerin yiyecek ve içecekleri devlet 
tarafından kar§ılandığı gibi, camiye yakın yerde oturacakları ev ler bile in§a 
ettirildi. Şii eğitimi vermek için açılan bu müesseseye, o dönemde Mısır'da 
çok olmalarına rağmen Sünniler uzak durmu§lardır:• el-Hakim (996-
1 020) döneminde "Daru'l-İlm"in açılmasına kadar bu mekan Şiiliğin 
tartı§masız en önemli merkezi olma durumunu devam ettirmİ§tİr. 

Fatımi Halifesi el-Hakim, l OOS'de, Abbas) Hallfesi Memun döne
minde Bağdad'da açılan "Daru'l-Hikme" ye benzeyen bir akademi açarak, 
adına Daru'l-Hikme'ye atfen "Daru'l-İlm" ismini verdi. Buraya kurra, 
fukeha, müneccimler, nahiv hocaları, tıpçılar vb. ilim adamlarını topladı. 
Burası için misli görülmemİ§ bir kütüphane meydana getirdi. Bu merkezin 
6.500 cİltten olupn kütüphanesi 1 043 'de es-Sanbadi tarafından görülmü§
tür. Bu kütüphanedeki eserlerin çoğunluğu heyet, hendese ve felsefeye ait 
eserlerden meydana gelmekteydi. Bu akademide bulunanların kağıt, mü
rekkep, okka, divit vb. tüm ihtiyaçları devlet tarafından kar§ılandı. el-Ha
kim ve ondan sonra gelen halifeler bu müessese için hiç bir masraftan 
kaçınmamı§lardır." 

Fatımi Halifeleri, Abbas) Halifeleri'yle mücadele edebilmek için bir 
doktrin yaratmak durumundaydılar. Bu doktrin, bir yandan onların hali
felik iddialarının veraset açısından me§ruluğunu peki§tİrecek, diğer yan
dan da dağınık durumdaki İsmailiyye dillerini bir bayrak altında toplama 
imkanı verecekti. Fatımiler bu §ekilde hareket etmekle, mücadele edilen 
devletleri propaganda yoluyla yava§ yava§ zayıflatmak ve onları kendıle-

46 H.İ.Hasan, Tarihu . . . , s .  378 vd; el-Abbadi, a.g.e., s. 206, 254 vd; P. Hitti, İslam . . .  IV, s .  
1008.  

4 7  Mustafa Galib, Tarıhu 'd-Daveti'l-İsmailiyye, Beyrut, s .222; H.İ.Hasan, Tarihu . . . , s. 435; 
el-Müzaffer, a.g.e., s .  1 87; K.Vollers, "Ezher", İ.A. IV, s .433; Semavi Eyice, "MesciJ", 
İ.A.VIII, s. 50; İsmail Erünsal, "Darulilm", D.l.A.VIII, s. 540: el-Hakim, Sünniler iç in 
de bir medrese yapurarak burasını tefr� ettirip, müderrisler tayin edip, kitaplar bağı§Lı
dıysa da, diğer davranı§larındaki tutarsızlığı ve Şiilikteki taassubunu burada da �östcrip, 
üç sene sonra bu kurumdaki Sünni alimleri öldürtüp, medreseyi yıktırmı§tır. Geni� lıil);i 
için bkz. es-SuyCıti, Hüsnü 'l-Muhadara I l, s .  282. 
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rine kar§ı koyamaz hale getirmek gibi bir gaye gütmekteydiler.•• Özellikle 
Abbas) Halifeliği'ni hedef alan Fatımiler, Abbas) topraklarında Şiilik pro
pagandası yapan ve binlerce dalden •• olupn taraftarlarını kullanmaktaydı. 
Bütün bu dailer Kahire'deki "Dai'd-Duit"ın emriyle hareket etmekte ve 
faaliyetlerini ondan aldıkları emirler doğrultusunda yürütmekteydiler.50 

b - S e l ç u k l u - F a t ı m i M ü c a d e l e s i n i n  B a § l a m a s ı  

Selçukluların Bağdad'a gelerek Sünni dünyanın liderliğini ele alma
larından sonra, Fatımiler için öncelikli hedef bu devlet olmu§tur. Propa
ganda faaliyetleri ve bunları yürüten binlerce Fatımi daisi ile yürütül
mekte olan Şiile§tirme gayretleri, Selçukluların geli§i ile duraksamaya 
uğratıldığı gibi gerileme sürecine de itilmi§tir. Bu durumu bir türlü haz
medemeyen Fatımiler, propaganda gayretlerinin yanına yeni bir unsur 
daha ekleyerek, Şiile§tirme çalı§malarına devam etmi§lerdir. Bu yeni un
sur, ilerde teferruatlı bir §ekilde izah edilecek olan "Batınilik" faaliyetleri
dir. Bunlar eliyle tesirli bir §ekilde Abbas), dolayısıyla Selçuklu ülkesinde 
terör faaliyetleri yürütülerek, halk sindirilmeye ve Selçuklu idaresinden 
soğutularak Patımilerin tesiri altına sokulmaya çalı§ılmı§tır. 

C.Cahen, Doğu�tan . . .  , s . 1 78 . 
49 B u  müessesenin ba§ında, ımaının sözcüsü durumunda olan, her  türlü ilim v e  mezhep 

faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan dillerin lideri "Dai'd-Duit" bulunurdu. 
Fatımllerde devletin otoritesi üç ana zümre temsilcisi tarafından payla§ılmaktaydı: Birin
cisi, halifenin emirleri doğrultusunda hareket eden ve hükumetin gerçek temsilcisi olan 
vezir. İkincisi, dini te§kilatın tepe noktasında oturan "Dai'd-Duat" idi. O, devletin dahi
linde Ismaill düzeni kontrol etmenin yanında, dı§arıda İsmaill propagandasını yürüten 
daller ordusunu da kumanda etmekteydi. Üçüncüsü ise, askerleri komuta etmekte olan 
ordu komutanıydı (Bkz. B. Lewis, Ha�i�iler, s. 28 vd) . Diğer dillerin yeterli manada ye
ti§erek mezhep propagandasını gerekli §ekilde yapabilmeleri de, bu Dai'd-Duit'ın so
rumluluğunda idi (Bkz. Mustafa Öz, "Dai",D.İ.A. VIII, s. 520). Her bölge ve belde için 
bir dal görevlendirilir, görevlendirme yapılan bu mekanların her birine "Cezlre" denir ve 
seçilen daller bu yerlerde Şii-İsmail! davetini yürütür, Fatımi nüfuzunu yaymaya çalı§ ırdı 
(bkz. Abdu'I-Münim Micid, Nazmu 'l-Fatımiyyin ve Rusumuhum [ı Mısr, Mısır 1973-
1978, s .  1 83 vd). Dal'd-Duat için sarayda özel bir mekan vardı. Pazartesi ve per§embe 
günleri diğer daller bu §ahısla buluprak mezhebin usulüyle beraber yeni emirler alırlardı. 
Makrızl'nin ifadesine göre; "Dai'd-Duat, her insan grubuna ayn bir meclis kurarak on
lara vaaz ve nasihatte bulunurdu. Hz. Ali evladına, devlet riciline, yabancı beldelerden 
gelenlere ve saray hanımiarına ayrı meclisler kurardı. Bazen de halk için büyük eyvanda 
bir kürsü üzerinde oturarak Şii inancını anlatırdı". Bkz. H.İ.Hasan, Tarihu ... , s. 382 vd. 

50 Bartold Spuler, "Doğuda Hilafetin Çökü§ü", (tre. Harndi Akta§), İ. T. K.M. I, İstanbul 
1988,  s. 1 94; Abdu'l-Münim Micid, a.g.e., s. 185 vd. 
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Batınllcr, bir taraftan Patımilerin dıprdan yaptıkları fiili müdahaleyı 
Selçuklu ülkesinin içine ta§ırken, diğer taraftan da, özellikle büyük §ehır
lerdeki fakir tabakaya tesir ve onları kuvvet kullanmaya te§vik ederek 
kurulu sosyal düzeni sarsmı§lardır." Dolayısıyla, Selçuklular Bağdad'da 
hakimiyetlerini tesis etmelerinden sonra doğrudan doğruya Fatımiler ve 
onların Şiile§tirme çalı§ malarının m uhatabı haline gelmi§lerdir. Sünni 
dünyanın lideri Selçuklular ile, Şii dünyanın lideri Fatımiler arasındaki bu 
çeki§me çe§itli bölgelerde ve deği§ik sahalarda kendini hissettirecektir. 
Mücadelenin tarafları siyasi, iktisadi, askeri ve ilmi sahalarda birbirlerıyle 
kıyasıya mücadele edecek ve dönemin bahsedilen sahalardaki faaliyetlerı 
Sünni ve Şii merkezli olmak üzere iki kutuplu bir İ slam dünyasının 
olu§masına zemin hazırlayacaktır. 

b a - B a ğ d a d ' d a  M e y d a n a  G e l e n  Ç a t q m a l a r  

Irak bölgesinde Şiiliğin geli§mesi Büveyhilerle birlikte olmu§tur. 
Mezhep olarak Şiiliği benimseyen ve bu konuda mutaassıp davranan 
Büveyhi Sultanları Şiiliğin geli§mesi için gayret göstermi§lerdir. Sisani 
geleneklerini canlandırmak isteyen Büveyhiler, Muizu'd-Devle'den (945-
969) itibaren Şiliere ait merasim ve törenleri açıktan yapmaya ba§ladılar. 
Muizu'd-Devle, 962 senesinde Hz. Muaviye ve diğer büyük sahabelere 
lanet edilmesi ve cami duvarlarına bu phıslara ait hakaret lafızlarının ya
zılması vs .  gibi Sünnileri kı§kırtacak daha birtakım faaliyetlerin yapılma
sını emretti. Bağdad'ın Büveyhiler eliyle Şii ve Sünni diye ikiye ayrılmas{ 
korku, fitne ve kaqılıklı kavgaları da beriberinde getirmi§tir. Kerh 
halkının Hz. Ali'nin dı§ındaki sahabelere hakaret etmeleri, Sünnileri tah
rik etmi§ ve aradaki dü§manlığı artırmı§tır. Abbas! Halifeleri'nin Şıiler 
üzerinde otoritelerinin olmaması, buna kaqılık Büveyhi Sultanları'nın 
Şiileri destekleyen tavrı, bu dü§manlığı iyice körüklemekteydi. İki taraf 
arasında cereyan eden kanlı olaylar sebebiyle halk korkuya kapılmı§, ın
sanların hayat prtları zorla§mı§tır." 

51 M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 209,2 1 5. 
52 P. Hi tti, İslam . . .  III, s. 741 ; E. Merçil, a.g.m., s. 498; M.Mahir Hammade, a.g.e., s. 1 4H 

vd; Ş.Dayf, a.g. e. ,  s. 266 vd. 
53 A.M.Hasaneyn, a.g.e., s. 1 78 vd. 
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Bağdad'daki Şıi-Sünni çekı§mesinin zaman zaman alevlcndiği tarihi 
kayıtlardan izlenebilmektedir. Nitekim, henüz Selçuklu hakimiyeti Bağ
dad'da tesis edılmeden önce 1 049 senesinde Şilierin A§ure matemi 
yasaklandığı için iki taraf arasında kargap çıkmı§, Kerh halkı sur inp ede
rek arkasına çekilmi§, buna mukabil Sünniler de "Suku'I-Kalain" etrafına 
sur çekmi§lerdir. Birbirlerine kaqı güvenleri olmadığından dolayı sa
vunma tedbirleri bununla da yeterli görülmemi§, her iki taraf Türklerden 
meydana gelen savunma birlikleri olu§turmu§lardır.54 Bu olayların cereyan 
etmesinden bir yıl sonra ( 1 049), Ebu Muhammed en-Nesevi, Bağdad'a 
"Şurta" oldu.n Bu phıs insanları öldürüp, mallarını gasp edecek kadar 
zalım bir insandı. en-Nesevi'nin taraflar arasında fark gözetmeden yap
tıkları, bu iki grubu birbirine yakla§tırmı§tır. Bir araya gelen Şii ve Sünni
ler aralarında barı§ yaparak, bahsedilen phsı öldürmeye and içtiler. Barı
§ın gereği olarak Şiiler sahabelere sövmekten vaz geçtiler, Sünniler de 
ezanlara Şiiler tarafından kullanılan "Hayye ala Hayri'I-Amel" lafzını ek
lediler. Kaqılıklı olarak birbirlerinin camilerine gitmeye, mezarları ziyaret 
etmeye ba§ladılar.'" 

Şıilerin uygulamaları yüzünden barı§ ortamı fazla sürmeden tekrar 
bozuldu. 1 050 senesinde Şiiler Kerh Mahallesi 'nin burçlarına "Muham
med ve Ali insanların hayırlısıdır. Kim ki, onu seçerse (kabul ederse) §ük
retmi§, yüz çevirirse kafir olmu§ olur" ifadesini yazdılar. Bunun üzerine 
yeniden karı§ıklık ba§ gösterdi. Sünniler toplanarak Halife'nin sarayına 
hücum ettiler. Bunlar, görü§meler neticesinde çe§itli vaatlerle yatı§tırı
lınca, bu sefer de Şiiler isyan ederek kıtale ve çar§ıları yağmalamaya ba§la
dılar. Sünniler de kaqılık vererek onlara saldırdı; Şii ileri gelenlerinden 
Musa b. Cafer es-Sadık'ın ve Zübeyde'nin kabirieri ile Büveyhi Sultan
ları'ndan Muizu'd-Devle ve Celalu'd-Devle'nin kabirieri açılarak yakıldı. 

54 Zehebi, el-Iber II, s. 278; Zehebi, Düvel II, s. 227; İbn Tağriberdi V, s. 49; M.Şemseddin, 
a.g.m., s . 1 1 6. 

55 "Şurta" nın bugünkü kar§ılığı emniyet ve zabıta i§lerinden sorumlu olan §ahıs 
manasındadır. Bkz. Mevlüt Sarı, Arapça Türkçe Lügat, İstanbul -, s. 8 1 7; Serdar Mutçalı, 
Arapça - Türkçe Sözlük, İstanbul 1 995, s. 439. 

• Zehebi, el-İber Il, s .  280 vd; İbn Tağriberdi V, s .  5 1 ;  Ahmet Ocak, "Selçuklular Döne
minde Şii-Sünni İli§kileri", Erdem VIII/ 23 (Ocak 1 966) , (Türklerde Ho§görü Özel Sa
yısı II), Ankara 1 996, s. 405 vd. 
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Bunun kaqısıııda �iiler de Sünnllerin mezarlarını açarak s;1 l ih kimselerin 
cesetlerini yaktılar. Hatta İmam Ahmed b. Hanbel'in mezarını bile aç
maya yeltendiler. Fakat Nakib, onları bu i§ten vazgeçirerek muhtemel 
kötü akıbetle korkuttu. Olaylar kaqısında aciz kalan Halife ve Büveyhi 
Sultanı Ayyarlar'dan yardım isternek mecburiyerinde kaldı. Ayyarlar di
vanda toplanıp, günahlarından tövbe etmeleri is tenciikten sonra, silahlan
dırılarak Şilierin üzerine gönderildi. 

Kaqılıklı çarpı§malarda çok insan öldü. Bu olaylar esnasında Şiiler, 
Hanefi medresesini basarak burasını yaktı ve medresenin müderris i Ebu 
Said es-Serahsi'yi de katlettiler. Me§hedin yakılması olayını duyan ve ken
disi de Şii olan Nuru'd-Devle Dübeys b. Mezyed, duruma çok kızarak 
hakimiyeti altında olan §ehirlerde Sünni Abbas) Halifesi adına okunan 
hutbeleri kestirdi. Bunun üzerine Kaim Biemrillah Dubeys'e elçi göndere
rek yaptığından dolayı onu ayıpladı. Olayların yatı§masından sonra 
Dubeys hutbeleri eski §ekline iade etti." 

Bir türlü ardı arkası kesilmeyen Şii-Sünni olayları müteakip senelerde 
de devam etmi§tir. 1 052 senesinde Şiiler tekrar mescitlerinin kapısına 
"Muhammed ve Ali insanların hayırlısıdır" ifadesini yazıp, ezanlara Şii 
alarnetini eklemi§lerdir. Çıkan olaylarda kadınlı erkekli kırk dört ki§i ha
yatını kaybetmi§ti. Merkezi otoritenin kalmaması yüzünden Ayyarlar da 
i§i iyice azıtarak köylerden vergi almağa, çaqıları haraca bağlamağa ba§la
dılar." 1 053 senesinde tekrar olaylar olm u§, iki tarafı yatı§tırmak için 
araya Türkler girerek olaylara dahli bulunanları cezalandırmı§lardır. 
Kerh'deki Şiiler olayları tırmandırmaya devam edince, Türkler Kerh çaqı
larını yakmı§lar ve buradakiler yerlerini terk etmek mecburiyerinde 
kalmı§lardı. Halife Kaim Biemrillah araya girerek olayların iyice büyüme
sine engellemek için, Türklerin Kerh halkına karı§maması konusunda 
divancia bir karar aldı. Bunun üzerine Kerhliler yerlerine tekrar döndüler.5' 

57 İbnu'l-Esir IX, s. 575 vd; İbn Kesir XII, s .  1 60 vd; Zehebi, el-İber II, s .  282; İbn 
Tağriberdi V, s. 52; ei-Yafii III, s. 60 vd; Haydar Ahmed e§-Şehabi, Tarihu 'l-Emir Hay
dar Ahmed e�-Şehdbi i, Beyrut 1 993, s. 375. 

58 İbnu'I-Esir IX, s. 591 vd; İbn Kesir XII, s. 70; Zehebi, el-İ her II, s. 283; Ebu'I-Fida II, s .  
1 72; el-Yafii III, s. 62. 

59 İbnu'I-Esir IX, s. 593. 
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Sünni hilafet merkezinde geli§en olaylar 1 055  senesinde Tuğrul 
Bey'in Bağdad'a geli§iyle birlikte yeni bir veche kazanarak, Sünni dünya
nın Halife'si, Sünni bir güç tarafından, Şii tasallutundan kurtarılmı§tı. 
Tuğrul Bey'in Bağdad'a geli§iyle birlikte hutbelerde Tuğrul Bey'in adı 
Halife'yle birlikte okunmu§ ve bu durum sevinçle kar§ılanmı§tl.60 Selçuk
luların Bağdad'a gelmeleriyle birlikte Şii Büveyhiler Devleti ortadan 
kaldırıldığı gibi, Besasiri fitnesi de Bağdad'dan uzakla§tırılmı§tır. 1 056'da 
Kaim'in veziri Reisu'r-Rüesa İbn ei-Mesleme Kerh mıntıkasına s iyah bay
rak asılmasını, bu mahalledeki mescitlerde ve Musa b. Cafer'in mesci
dinde, ezanlardaki Şıi alarnetinin kaldırılarak, Sünnilerce sabah ezanla
rında söylenen "es-Salatu Hayrun mine'n-Nevm" lafzının okunmasını, 
mescitlerin kapılarındaki "Muhammed ve Ali insanların en hayırlısıdır" 
ifadelerinin kaldırılmasını emretti. Sünni §iirler Kerh tarafına geçerek 
sahabeyi öven §iirler söylediler. Şiileri savunacak Büveyhiler artık olma
dıkları, buna kaqılık Sünnilerin hamisi Selçukluların iktidarı olduğu için, 
Şıiler bu durumdan ho§nut olmamakla beraber ses çıkaramadılar ve emre 
uydular. Reisu'r-Rüesa İbn ei-Mesleme, Rafızlierin Şeyhi Ebu Abdullah b. 
Celab'ın öldürülmesini emretti ve bu phıs dükkanının önünde öldürüldü. 
Şiilerin önde gelenlerinden Ebu Cafer et-Tusi ise öldürülmekten kurtul
mak için, kaçmak mecburiyetinde kaldı, evi de yağmalandı.6' 

Bağdad'da devam eden olayların Besasiri'nin isyan edip, §ehri ele 
geçirmesiyle kısa bır süre de olsa Şilierin lehine geli§tiği görülmü§tÜr. 
Onun Bağdad'a bir yıl hakim olup, Fatımiler adına hutbe okutınası ve 
yine Fatımiler tarafından desteklenen İbrahim Yınal'ın isyanı Selçuklu
Fatımi mücadelesinin hız kesmeden devam ettiğinin i§aretidir. Bu isyanla
rın bastırılıp, Selçuklu Devleti ve Abisi Halifeliği'nin bu gailelerden kur
tulmasından sonra Tuğrul Bey Bağdad'a dönmÜ§ ve Halife'yi makamına 
oturtarak §ehirde Sünni hutbesi okutup, yeniden Abbas) Halifeliği'nin 
hakimiyetini tesis etmi§tir.62 Ona rağmen Şiiler ile Sünniler arasındaki 

"" Ebu'l-Fida II, s . 1 73;  S. el-Hüseyni, a.g.e., s. 60. 
hl · . . . 

Ibnu'l-Esir IX, s. 632; Ibn Kesir XII, s. 75; Ibn Tağriberdi V, s. 6 1 ;  Ibnu'l-Cevzi XVI, s .  
7, 1 6. 

62 Sadredin el-Hüseyni, a.g.e., s. 1 4 .  
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olayların tamamen kesilmediği, azalarakta olsa devam ettiği anla§ılmakta
dır: ' 

Şilierin zaman zaman ta§kınlık yapmasını fırsat bilen Sünni halk, Mu
harrem ayının on dördüncü günü dükkaniarını kapatarak, büyük bir top
luluk halinde Halife'nin sarayına doğru yürüyü§e geçti. Bunlar Kerh 
halkına lanet etmekteydiler. Aralarından seçtikleri bir temsileiyi Halife'ye 
göndererek duruma rıza göstermediklerini bildirdiler. Bu arada Sultan'ın 
adamları adanarak Kerh halkına saidırınayı ve kabaran fitneyi önlerneyi 
dü§ünüyorlardı. Olayların bu §ekilde tırmandığı sırada emniyet i§lerinden 
sorumlu phsın (Sahibu'§-Şurta) kaçtığı anla§ıldı. Zira Kerh halkının yap
tıklarına müsaade eden bu phıstı . Durumun tehlike arz ettiğini gören 
Kerh halkı Halife'ye bir temsilci göndererek yaptıklarından dolayı özür 
dileyip, bu i§leri emniyet görevlisinin emriyle yaptıklarını söyleyerek i§in 
içinden sıyrıldılar. Halife de bir tevki ç ıkararak duruma müdahale edip, 
A§ure günü yas tutulmasını ve sahabeye hakaret edilmesini yasaklayarak, 
aksine davrananlara lanet edilmesini emretti ( ı  065 )." 

ı 072 senesinde de taraflar arasında naho§ olaylar cereyan etmİ§tır. 
Şaban ayında Sünnllerden bazıları Kerh mahallesine hücum ederek bura
daki insanlardan bir kısmını öldürüp, mahalleyi yakmı§lardı. Kehlilerin 
mağdur olması yüzünden Bağdad Şahnesi Sünnllerin mahalleleri olan 
Babu'l-Basra ve Babu'l-Kalain halkından topladığı elbiseleri katır sırtında 
ta§ıtarak K er h halkına dağıtmı§ti.65 ı 077 senesine gelindiğinde itikad! 
meseleler yüzünden Bağdad'da olaylar çıkmı§tı. İki taraftan da halk bir
birlerinin mallarını yağmalayınca, Nizarniye Medresesi'nin yanındaki evde 
kalmakta olan Müeyyedü'l-Mülk b. Nizamülmülk, Bağdad arnidi ve §ah-

63 1 065'de Şii Kerh halkı A§ure gününü Hz. Hüseyin'in matem günü olarak kutlamak 
istemi§, Sünniler ise buna kar§ı çıkmı§lardır. Buna rağmen Kerh halkı A§ure günü 
dükkaniarını kapayıp, kadınlarını toplayarak, "biz öncekilerin yaptığı gibi Hz. Hüse
yin'in yolundayız" deyip, A§ure gününü kutlamak istediler. Babu'l-Mahvel'den alınan 
bir cenaze Kerh Mahallesi'ne kadar ta§ındı ve cenazeyle birlikte feryadu figan edildi. Ce
naze namazı kılıp, bunun vasıtası ile Hz. Hüseyin üzerine ağladılar. Durumu haber alan 
Halife, Nakibu't-Talibiyyin olan et-Tahir Ebu'l-Ganaim'i çağırarak bu i§ten dolayı onıı 
azarladı. Nakib ise geli§en olaylardan haberinin olmadığını bildirdiyse de Halife o n u  
nakiplik görevinden azletti. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 94 vd. 

64 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  94 vd; İbn Tağriberdi V, s. 79; İbn Kesir XII, s .  1 0 1 .  
65 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  1 45 vd. 
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m�sine haber �öndcrerek çağırttı. İ kisi de emrindeki askerlerle �elerek 
duruma müdahale ettiler. İki taraftan da çok insan öldü ve durum yatı§tı
rıldı."" 

Olayların yatı§ması ve taraflar arasında olu§turulan barı§ fazla uzun 
sürmemekte, i tikadi meselelerdeki ayrılık ve herkesin kendi üstünlüğünü 
ortaya koyma dü§üncesi, biraz da mezhep taassubuyla desteklenince yeni 
geli§meler, yeni olaylar meydana gelmekteydi. Bu dü§üncenin mahsulü ol
malı ki, ı 085 senesine gelindiğinde yine taraflar arasında olaylar meydana 
gelmi§; Şiılerin mahallesi Kerh ve Sünnilerin mahallesi Babu'l-Basra da 
bazı yerler kaqı taraflarca ate§e verilmİ§tİ. Nehru'd-Decdc'daki yerler 
yakılmı§ ve mescitlerin ahpp kısımlarına varana kadar yağmalanmı§tır. 
Olayların geli§mesi üzerine Bağdad phnesi askerleriyle olaya müdahale 
ederek tarafların faaliyetlerini engellemİ§ ve iki taraf arasında sulh yapı!-

., mı§ tır. 

ı 086 senesinde Ş ii ve Sünniler arasında olaylar §ehirde bulunan hacı
ları da içine alacak §ekilde geni§ledi. Muharrem ayında çıkan olaylarda 
insanlar ölmü§, özellikle amid Kemalu'l-Mülk ed-Dihistani'nin süvarİ ve 
piyadeleriyle Kerh halkına yardımcı olması olayları iyice tırmandırmı§tı. 
Şevval ayında (Ocak ı 087) karı§ıklıklar yeniden canlanmı§, bu defa da §e
hirde bulunan hacılar Sünnilere yardım etmİ§ ve Kerh halkının üzerine 
hücum etmi§lerdir. Neredeyse mahvalmak noktasına gelen Kerhliler, 
liderleri Ebu'I-Hasan b. Bergus el-Alevi'yi Sünni kuvvetlerin komutanına 
göndererek, pİ§manlıklarını belirmİ§ ve peripn olmaktan kurtulmu§lar
dır. 68 

•• Ibnu'l-Esir X, s. 1 07; Zehebi, el-İber Il, s. 327; el-Yafii III, s. 99. 
• İbnu'l-Cevzi XVI, s .  241 vd; İbnu'l-Esir X, s. 145, İbn Kesir XII, s. 1 37. 
•• Taraflar arasındaki dü§manlık duygusu o kadar fazlaydı ki, Şiilerden yağmalanan mallar 

§ehrin doğu tarafında satılmakta ve malları satan ki§ıler, "bunlar Rafızilerin mallarıdır, 
satın alınması ve sahıp olunması helaldir" diye bağırmaktaydı (Bkz.İbnu'l-Esir X. s. 1 57: 
Jbnu'l-Cevzi XVI, s .  255 vd) . Tarafiann birbirlerinin mallarını ve kanlarını helal görecek 
kadar du§manlık ıçınde olmaları kolay anla§ılır §ey değildir. Bu ancak yılların birikimiyle 
olu§an ve nefretle beslenen duygulann neticesidir. Tarafları bu sonuca götüren §ey, hiç 
§Uphesız ki, Büveyhiler döneminde beslenip büyütülen ve Fatımilerce desteklenen Şii 
hareketinin öncelerı hakim olmak duygusuyla yaptıklarının, daha sonradan Sünnilik 
kar§ısında ezıklık ve hazımsızlığa dönü§mesi sebebiyle devam etmesidir 
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Siiz konusu olaylar 1 087'de iki grup arasında hafif sürtü§meler §ek
linde geli§irken, 1 089  yılında çok §iddetli ve kanlı hale dönü§ecektir. Buna 
da sebep Sünnilerin öldürdüğü bir Şiidir. Bunun üzerine Kerhliler çar§ıla
rını kapatmı§lar, geli§en olaylarla iki taraftan da insanlar ölmü§tür. Bağdad 
phne vekili Humarta§ olayları önlemekte baprılı olamamı§tı. Bunun üze
rine devreye Halife girmi§; Kadı Ebu'l-Ferec, Kadı Yakub el-Berzebini ve 
İbn Sabbağ gibi alimleri araya sokarak taraflar arasında sulh yapılmı§tır. 
Bahsedilen alimler Kerh mahallesine giderek onların cahillere uymamaları 
ve Ehl-i sünnet mezhebinin görü§lerini benimserneleri istenmi§tir. Kerh
liler de bu is tekleri kabul etmi§lerdir. Anla§ma gereği Kerhliler Babu's
Semakin üzerine iki bayrak asmı§lar ve mescitlerine "Rasulullah'tan sonra 
insanların hayırlısı Ebu Bekr, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da 
Ali'dir" ifadesiyle birlikte Hulefa-i Ra§idin'in isimlerini yazmı§lardır.•' 

Abbas) Hilafeti'nin ba§§ehrinde Şii-Sünni ihtilafı ardı arkası kesilme
yen bir §ekilde devam etmi§tir. Büveyhi hakimiyetinin olduğu dönemde 
Şiiler açıktan destek almı§lar ve Sünni halifeyi yerinden edecek kadar ileri 
gitmi§lerdir. Selçuklularla birlikte Sünni hakimiyetinin tesisinden sonra, 
hakimiyetlerini yitirmelerine rağmen rahat durmamı§lardır. Bunda Fatı
miler Devleti'ne güvenlerinin devam etmesinin yanı sıra, Sünni Abbas) 
Halifeliği'ni ve Selçukluları me§ru idare kabul etmiyor olmalarının da payı 
vardır. 1 089'da yapılan barı§ın da fazla sürmediği görülmü§tür. Şiiler mes
citlerine tekrar sahabeye ve Hz. Peygamber'in hanımiarına hakaret içeren 
ifadeler yazmı§lar, §ehirde yağma yapmı§lar ve Ha§imilerden birisini öl
dürmü§lerdir. Bunun neticesinde yeni olaylar meydana gelmi§, Sünniler 
Şiilere saldırarak bir Aleviyi öldürdükten sonra hamamın külhanına atarak 
yakmı§lardı. Halife, Seyfu'd-Devle Ebu Sadaka b. Mezyed'den yardım 
istemi§; O da sevk ettiği askerleriyle Alevilerin evlerini basarak onları 
öldürmÜ§tÜr. Şeriflerin ve asker olmayanların saçları kesilmi§, bir kısmı 
öldürülerek, bir kısmı da sürgün edilerek olaylar kontrol altına alınmı§-

70 tır. 

6 9  İbnu'l-Cevzi XVI, s. 2 8 1  vd; İbn u' I-Esir X, s, 1 76 vd. 
70 Rivayet edildiğine göre bu seneki olaylarda iki yüz civannda insan ölmü§tÜr. Gençler 

kar§ılıklı silahlı gruplar olu§turmaya ve insanlar zırh giyerek dola§maya ba§lamı§lardır. 
Olaylar bu §ekilde kalmamı§, Kerh halkı hakaretlerini ilerletmi§, sahabeye ve Hz. 
Peygamberin hanımiarına ağır laflar etmek suretiyle Hz. Peygamber'e kadar di l  uzatııı;ı 
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Bu olayların devam etmesi siyasi planda olmasa da, inanç ve fikir 
noktasında genelde I rak'ta, özellikle de Bağdad'da Selçuklu-Fatımi haki
l n iyet mücadelesinin devam ettiğini gösterir. Nitekim 1 090 yılında da 
olaylar devam etmi§, insanlar öldürülmü§ ve çaqılar yağmalanmı§tır. Ha
life bu defa taraf tutmak mecburiyetinde kalarak Sünnilere yardım etmi§
t ı r. Halifenin açık desteğiyle güçlenen Sünniler Şiileri hezimete uğratmı§
lardır. Yenilgi yi kabul etmek zorunda kalan Şiiler mescitlerine "Resulul
lah' tan (s .a.v) sonra insanların en hayırlısı Hz. Ebu Bekir'dir" ifadesini 
yazmak zorunda kalmı§lardır.71 Yalnız bu tür olaylar her iki devlet ortadan 
kalktıktan sonra da devam edecektir.72 

Selçuklular ve Abbas) Halifesi, Şiileri normalde toptan sürgün veya 
daha ba§ka §ekilde ses çıkaramaz hale getirebilecek iken, böyle bir yola 
ba§ vurmadığı gibi çoğu zaman da onları korumak durumunda kalmı§lar
dır. Yalnız geli§en olaylar ve Bağdad'ın Sünni hilafet merkezi olması, Ha
llfe'yi bazen Sünnilerin yanında yer almaya sevk etmi§tir. Bu Şiilerin 
ta§kınlıklarının ve hakarete varan davranı§larının bir sonucudur. Bu du
rum kar§ısında Sünni Halife'nin kendi mezhepda§larını koruması ve onla
rın beklentilerine cevap verecek davranı§ları göstermesi yadırganacak bir 
durum olmamalıdır. Bu olaylarda göz ardı edilmemesi gereken bir ba§ka 
husus da, Halife'nin ve Selçukluların olaylara doğrudan müdahil olmayıp, 
taraflar arasında barı§ı sağlayıcı çabaları destekleyici olmalarıdır. Olayların 
kontrolden çıktığı andan itibaren tereddüt etmeden kuvvet kullanma yo
luna gitmi§lerdir ki, bunun da kamu düzeninin sağlaması açısından gerekli 
bir davranı§ olduğunda §Üphe yoktur. 

cüretini göstermi�lerdir. Halife Muktedi bu durumdan tiksinti duyarak bu i§i yapanlan 
yakalattı. Türkleri silah/andırarak Alevileri evlerine hapsetti. Böylece durumu kontrol 
altına aldı. Bu arada olayların bu §ekilde geli§mesi Sultan Melik§ah'a kadar intikal et
mi§ti. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 28 1  vd; İbnu'l-Esir X, s .  1 76 vd; Zehebi, el-İber II. s . 
345; İbn Kesir XII, s. 145.  

' Zeheb!, el-İber II ,  s .  345; el-Yafii III ,  s. 134; İbnu'l-İmad, Şezerat III ,  s .  367. 
" · Ornek olarak 1 1 72 ve 1 1 74 yıllarında cereyan eden benzer olaylar hakkında bkz. 

1\ .K.Hilmi, a.g.e., s. 222 vd. 
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b b - B e s a s i r i ' n i n  l s y a n ı  v e  F i t ı m i l e r c e  D e s t e k l e n m e s i  

Tuğrul Bey'in Bağdad'a geli§inden önce Rahbe'ye geçen Besasiri, 
Bağdad'daki Şiileri tenkil hareketinden kaçan askerlerin kendisine katıl
masıyla iyice güçlendi. Kuvvetli bir ordu olu§turan Besasiri'ye Fatımiler 
oldukça büyük oranda destek vermekteydiler. O sebeple Besasiri olayı, 
sıradan bir komutanın isyan hareketi olmaktan çıkacak ve Sünni-Şıi dü
§Üncesinin tarafları olan Selçuklu-Fatımi nüfuz  mücadelesine dönü§ecek
tir. 

Patımilerin desteklediği Besasiri'nin kendileri için tehlike arz ettiğini 
gören Tuğrul Bey, amcasıoğlu Kutalmı§'ı bir ordunun ba§ında ona kaqı 
göndermi§ti. Yanına Kurey§ b. Bedran'ı da müttefik olarak alan Kutalmı§, 
Besasiri ve onun müttefiki Nfıru'd-Devle Dubeys'le Sincar yakınlarında 
yaptığı sava§ta ( 1 056-57) yenilgiye uğradı. Besasiri de Musul'u ele geçire
rek burada Fatımiler adına hutbe okuttu. Bu yenilgiden sonra Musul 
emiri Kurey§ de Besasiri'nin saflarında yer aldı. Aynı §ekilde Kfıfe ve 
V asıt gibi civar bölgelerde de Besasiri'nin otoritesi tanınıp, Fatımi hutbesi 
okundu.73 Bu §ehirlerde Fatımiler adına hutbe okunınası Mısır Halifesi'ni 
son derecede bahtiyar etti." 

Selçuklu kuvvetlerinin yenilgi haberini alan Tuğrul Bey, Besasiri'nın 
i§ini bitirmek kast ıyla Musul'a sefer düzenlemeye karar vererek, içinde 
fillerin de bulunduğu güçlü bir orduyla Bağdad'dan hareket etti. Halife 
§iddetli mali sıkıntılar ve pahalılık yüzünden onu bu i§ten vazgeçirmeye 
çalı§tıysa da baprılı olamadı.75 Sultan Bağdad'da on üç ay kalmı§tı. Bu süre 
içerisinde Tuğrul Bey'in askerleri halkın evlerinde kaldığı için onlara sı
kıntı vermeye ba§lamı§ ve bazı naho§ olaylar meydana gelmi§ti.76 Halife, 

73 . Ibn Kesir XII, s. 76; M.el-Hudari, a.g. e., s.475; O. Turan, Selçuklular . . .  , s. 87. 
74 Bahsedilen bu dönemde Mısır'da §İddetli bir kıtlık hüküm sürmesine rağmen Halife 

Mustansır, Dubeys, Kurey§ ve Besasiri için birer hilat ve değerli hediyeler gönderdi. 
Üstelik Besasiri'ye gönderilen hilat "Hal'u'l-Melik" (meliklık hilati) idi. Bu bile 
Patımilerin olaya ne kadar ehemmiyet verdiklerinin göstergesidir. Bkz. Zehebi, el-Iber 
II, s. 291  vd; Zehebi, Düvel II, s. 230; Makrızi, Hıtat I, s. 356. ; İ.M. ŞebarG, a.g. e., s. 23. 

75 İbn Kesir ve İbnu'l-Cevzi Halife'nin Tuğrul Bey'in gitmemesi için çalı§tığını söylerken, 
İbnu'l-Esir halifenin Tuğrul Bey'in Bağdad'da kalmasından §ikayetçi olduğunu 
nakletmektedir. Bkz. İbn Kesir XII, s. 76; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 8 ;  İbnu'l-Esir IX, s. 626. 

76 Benzer olaylar Nisabur'da da meydana gelmİ§tİ. Yeni evli bir çiftİn evinde kalan bir Tiirk 
(ğulam), güzel geline göz koyar. Kocasını evden uzakla§tırmak için ondan atını sulama·· 
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veziri vasıtası ilc durumu Tuğrul Bey' e iletmi§se de, Tuğrul Bey, askerleri
nin sayısının çokluğunu ileri sürerek mazeret beyan etmi§ti. Fakat bir 
gece rüyasında Hz. Peygamber'i görmÜ§ ve Allah'ın kullarının haklarını 
gözetmediği, onları zora sokacak davranı§larda bulunduğu için azarlan
mı§tı. Bu rüya üzerine Tuğrul Bey, Halife'den özür dilemi§, halkın sıkın
tılarını hafifletmek için Bağdad'dan çıkmaya karar vererek göz altına 
alınan insanları serbest bıraktırmı§tır.77 

Marangozlara yeni mancınıklar yaptıran ve depolardaki yedek silahla
rını da yanına alan Sultan, Musul üzerıne yürüdü. Bu arada Musul emiri 
Kurey§ b. Bedran'ın Besasiri ile ittifak yaptığı haberini de almı§tı. Tikrit 
yakınlarında el-Bevazic kalesine varınca burada bir müddet oyalanarak, 
Yakuti'nin askerleriyle gelıp kendısıne yeti§mesini bekledi. Buradan hare
ketle Musul'a yöneldi. Bu sırada Hezaresb seçme bin askerle Sultan'a ka
tıldı. Bunun üzerine Sultan, Beled §ehrini Hezaresb'e ikta olarak verdi. 

Tuğrul Bey, kendi tabii müttefiklerini güçlendirirken, Fatımiler de 
bo§ durmamaktaydı. Mesela, Mısır Halifesi'nin temsilcisi ve İsmaili 
Dai'd-Duat el-Müeyyed fi'd-Din e§-Şirizi, Besasiri hareketinin ba§arıya 
ula§ması için birtakım çalı§malar içerisindeydi. Ona göre, Besasiri'nin 
baprılı olabilmesi için iki §eyden birisinin tahakkuk etmesi gerekiyordu: 
Birisi, Selçuklulara kaqı askeri yönden galip gelmek; diğeri de, Selçuklu 
kuvvetlerinin birtakım ihtilaflar sebebiyle dağılmasıydı. Bu sebepten, Sel
çuklulara yakın olan kumandanlara mektuplar yazarak onları kendi tara
fına çekmeye çalı§tı. Mektup yazılan phıslardan birisi de Selçukluların 
veziri Kunduri'dir.78 e§-Şirizi'nin gayretlerine kaqılık Selçuklu veziri 
Kunduri de mukabil tedbirler alma yoluna giderek, Besasiri'ye katılmaları 
önlemeye çalı§mı§tır. Nitekim bu gayretler netice vermi§ ve Dübeys b. 

sını ister. Karısını tek bırakmak istemeyen ev sahibi isteği yerine getirmeyince Tı.irk, 
lranlı'yı döver. Çaresiz İranlı, atı sulamaya karısını gönderir. Gelini yolda gören liuğrul 
Bey, bu i§e §a§arak sebebini sorduğunda, kadın, zulmü sayesinde bu i§i yaptığını söyler. 
Bkz. M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . . III, s .  248. 

77 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  4; İbnu'l-Esir IX, s .  626 vd. 
Yazılan mektupta ondan efendi (seyyid) §eklinde bahsedilmekte ve Abbas! hilafetine 
nasıl inandığına hayret edildiği açıklanmaktaydı. Aynı mahiyette mektuplar bölgedeki 
i\ rap emirlerine de yazılmı§tı. Bundan maksat, bu insanların Selçuklulardan sarfı nazar 
t"dcrt"k Fa tımilere yönelmelerini sağlamaktı. Bkz. es-Sun1r, a.g.e., s. 1 10 vd. 
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Mezycd ile Kurey§ b. Bcdrin, Tuğrul Bey'e elçi göndererek kendilerinin 
affcdilmelerini istemi§lerdir.79 Sultan, bu isteği olumlu kar§ılayarak 
Besasiri hariç diğerlerini affetti. Bunun üzerine Besasiri kendisini izleyen 
askerleriyle birlık te Rahbe'ye çekildi.80 1 057  senesinde Musul ele geçirilip, 
burada tekrar Abbas) Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbeler okunınaya 
ba§landı. Selçuklu Sultan' ı, burada karde§i İbrahim Y ınal'ı bıraktıktan 
sonra kendisi tekrar Bağdad'a döndü. 

Tuğrul Bey, Bağdad'da büyük törenlerle kar§ılanmı§, Halife'nin sara
yında ilk bulu§ma gerçekle§mi§ ve Halife kurdurduğu ikinci bir taht üze
rine oturttuğu Tuğrul Bey'e İslam'a yaptığı hizmetlerden dolayı te§ekkür 
etmi§tir. Halife ona taçla birlikte yedi hilat giydirmi§, murassa altın kılıç 
kuptmı§ ve ona "Rüknü'd-Din-Dinin Temeli", "Meliku'l-Me§rık ve'l
Mağrib-Doğunun ve Batının Hükümdarı" unvanı ile birlikte "Kasımu 
Emiru 'l-Müminin-Halifenin Ortağı" lakabını vermi§tir. Tuğrul Bey, Ha
life'nin önünde yer öpmek istediyse de ba§ındaki taç buna manı oldu. 
Bunun üzerine Halife'nin elini iki defa öptükten sonra teberrüken gözüne 
sürmÜ§tÜr.8' Bu sıralarda Musul valisi İbrahim Yınal'ın isyan ettiğine dair 
rivayetler çoğalınca, Tuğrul Bey ve Halife ona bir mektup yazarak 
Bağdad'a çağırdılar. O da, bu davete icabet ederek harekete geçti, Şubat 
1 05 8' de Bağdad' da merasimle kar§ılandı. '· 

Tuğrul Bey'in Bağdad'a dönmesinden üç ay kadar sonra, Besasiri tek
rar Musul önlerinde gözüktü. Tellu Afer'de Besasiri'nin önünden Musul'a 
çekilen Selçuklu komutanı İnanç Bey, Sultan'dan acil yardım istemi§, Ha-

79 Sultan Musul'a gelince kar§ı konulamaz bir güç kar§ısında olduklarını anlayan Nuru'd
Devle Dubeys ile Musul Emiri Kurey§ b. Bedran, biraz da Kunduri'nin çalı§malarının 
neticesi olarak, Hezaresb'i araya sokmu§ ve Sultan'ın kendilerini affetmesini isteyip, 
itaat arz etmi§lerdir. Bkz. es-Surur, a.g.e., s. 1 10 vd. 

80 İbnu' l-Esir X, s. 626 vd; İbn Kesir XII, s. 76; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 8; Nuveyri XXVI, s. 
292 vd; İbn Haldun, Tarıhu İbn Haldun IV (Kitabu 'l-İber ve Divanu 'l-Müptedai ve'l
Haber) , (tah. H.Şahade-S.Zekkar), Beyrut 1 408/ 1 988, s.34 1 ;  el-Hudari, a.g.e., s. 475. 

81 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 9; el-Bundari, a.g.e., s. 1 1  vd; Ahmed b. Mahmud I, s.43; el
Hudari, a.g.e. ,  s. 475; H.Mahmud-A. E§-Şerif, a.g.e., s. 562 vd; es-Surur, Tarihu . . .  , s. 196; 
O.Turan, Selçuklular . . . , s .  88 ;  Julien Dumoret, "Histoire Des Seldjoukides", Nouveau 
journal Asıatique, Serie II, Tome XIII, (Mars 1 834 ), s. 243; L.E. Sidiyyu, Tarıhu 'l
Arabi'l-Amm, (tre. Adil Zueytir), Kahire 1389/1 969, s. 220 vd. 

r· 
- Sıbt, a.g.e., s. 2 7. 
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life 'n in  ı<izı olmamas ına  rağmen Tuğrul Bey yardıma gitmi§Se d e  geç kal
lll l § t ı .  Bu s ırada Besasiri §ehri e le geçirmi§ti. Selçuklu ordusunun yakla§tı
ğ ı ı ı ı  öğrenen Besasiri ve Kurey§, yine hiç bir mukavemet göstermeden 
�ehri bopltarak kaçtılar. Musul ikinci defa Tuğrul Bey'in eline geçti ( 1 8  
Eylül 1 0S8) ." 

Rahbe'ye çekilen Besasiri, Fatımi Halifesi'yle yazıprak, Selçukluları 
Bağdad'dan çıkarmak ve bölgeyi yeniden ele geçirmek için ondan yardım 
istedi. Büveyhilerin yıkılı§ının intikamını almak isteyen Fatımi Halifesi bu 
isteğe s ıcak bakarak, Be sisiri'ye SOO 000 dinar, SOO at, 1 O 000 yay, binlerce 
k ı lıç, ok ve elbise gönderdi. Patımilerden bu desteği alan Besasiri uygun 
fırsatı beklerneye ba§ladı. İbrahim Yınal'ın Selçuklu tahtını ele geçirmek 
için isyan etmesi ve Tuğrul Bey'in onunla mqgul olmasından faydalana
rak harekete geçti.'4 Bağdad phnesi Aytekin de Ahfaz'a kaçınca Bağdad 
savunmasız kalmı§tı. Besasiri ve adamları hiçbir mukavemetle kaqıla§ma
dan Kerh halkının da yardımıyla ellerine de beyaz Şii bayraklarıyla §ehre 
girerek Bağdad'ı ele geçirdiler (27 Aralık 1 OS8).  

Besasiri'nin Bağdad'da bu kadar kolaylıkla ve kısa sürede hakimiyet 
tesis etmesinin çqitli sebepleri vardır. Ana sebep, Tuğrul Bey'in İbrahim 
Yınal'ın pqinden gitmi§ olması olarak gözükse de, gözden ırak tutulma
ması gereken bir ba§ka husus da Bağdad'daki Şii nüfuzudur. Bağdad nüfu
sunun büyük çoğunluğu Sünni olmakla beraber, Besasiri'nin Bağdad'a 
geli§inde onun Şii Kerh halkı yanında Sünnilerce de desteklendiği gözlen
mektedir. Besasiri büyük oranda Şii Kerh halkına ve Tuğrul Bey'in 
Bağdad'a geli§inden ho§lanmayarak kendi saflarına katılan Şii meyilli Türk 
askerlerine dayanmaktaydı. Fakat Tuğrul Bey'in askerlerinin Bağdad'da 
kaldıkları s ırada halka yaptıkları haksız uygulamalardan dolayı, Sünni hal
kın önemli bir kısmının da Besasiri'ye meylettiği bir hakikatti. Bu 
yüzdendir ki, Irak amidi, Halife'nin vezirini bu konuda uyarmı§ ve 
Besasiri'ye kaqı savap girilmeyerek zaman kazanma yolunu tercih etmesi 
istenmi§tir.'5 Besasiri'nin geli§inden sevinç duyan Şii halk, Kerh'in merke-

" Sı bt, a.g.e., s. 30-3 1 ;  M.A.Köymen, Tuğrul. . . , s. 50-5 1 ;  O .Turan, Selçuklular . . .  , s. 89. 
' cl-Abbadi, a.g.e., s .  1 8 1  vd. 

"' İbnu'l-Esir IX, s. 440 vd; A.Bedevl ise aynı kaynaklardan hareketle, Besasir!'ye Şiilerin 
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zi ı ıc ii zcrinc Mustansır B i llah' ın adını yazdı kları beyaz bir bayrak d ikerek ,  
durumu sevinçle kaqılamı§lar v e  Sünnilerin evlerini yağmalamı§lardır. 

Besasiri'nin Bağdad'a g irmekte olduğu sırada §ehirde bulunan vezir 
Kunduri ve emir Enlı§irevan §ehrin batı yakasına geçerek köprüleri tuttu
lar. Halife'nin Harun'unun bütün ısrarına rağmen Halife'yi kurtarmakta 
is teksiz davrandılar. Aralık ayının ilk Cuma günü halk Mansur Camii'nde 
namaz için toplandığında, imarnın camide hazır olmadığını gördüler. Mü
ezzinler ezan okuduktan sonra, Besasiri'nin yakla§makta olduğu haberi
nin de duyulması üzerine namaz hutbesiz olarak kılındı. Cumartesi günü 
ise, Besasiri Mısır bayraklarıyla §ehre girdi. Ayyarları ve avam tabakasını 
toplayan Besasirl, onları Halife'nin sarayını yağmalamaları için te§Vık e tti. 
Bu arada Kurey§ b. Bedran 200 adıyla gelerek Besasiri kuvvetlerine ka
tıldı. 

Besasiri ilk önce ezanlara Ş iiierin alimeti olan ifadeleri eklemekle i §e  
ba§ladı. Daha sonra Mansur Camii'nde Fatımi Hal!fesi adına hutbe 
okundu. Bir sonraki Cumada ise er-Resafe Camii'nde Şii hutbesi okundu. 
Bu arada Abbas) Halifesi, sarayının ve Nehru'l-Mualla'nın etrafını 
hendeklerle çevirerek savunmaya hazırlanıyordu. Besasiri köprülerin 
tamiratını tamamladıktan sonra §ehrin batı tarafına geçmeye çalı§tı . Bat ı  
yakasına geçen Besasiri, kar§ı koyan güçlerin fazlaca mukavemet edeme
mesi neticesinde sarayı ele geçirdi ve adamlarına yağma emrinı verdi. 
Böylece günlerce sürecek olan yağma ba§laını§ oldu. Halife ve onun veziri 

yanında Sünnilerin de yardım ettiğini söylemektedir. Buna sebep olarak da, Tuğrul 
Bey'in askerlerini Bağdad'da halkın evlerine kondurması ve asker tarafından halkın za
rara uğratılması, dolayısıyla Türklere kar§ı olu§an nefret hissi sebebiyle halkın 
Besasiri'nin yanında yer aldığını nakletmektedir (Bkz. Abdulmeôd Bedevi, a.g.e., s. 1 42 
vd) . Bağdad'da istenmeyen bir takım naho§ olayların ya§andığı doğrudur, !akın bu Sün
nilerin Besasiri'nin saflarında yer alacak kadar nefret hissi duymasına bir sebep değildir. 
Üstelik kaynaklarımız bunun tersi bilgiler de nakletmektedirler. Bağdad halkı Tuğrul 
Bey'in askerlerinin uzun süre §ehirde kalmasından rahatsız olunca, Halife durumu Tu�
rul Bey'e nakletmi§ ve gerekli tedbirleri almasını istemi§ti. Tuğrul Bey, önceden bu ı�ı 
fazla öneınsememi§se de, sonradan Hz. Peygamberi rüyasında görmesi ve onun azarı ı ı ı  
i§itmesi üzerine askerini §ehirden çıkardığı gibi, halktan mağdur olanların durumLırıı ı ı  
da düzeltmi§ti (Bkz. İbn Kesir XII, s. 76; İbnu'l-Esir IX, s .  626 vd) . Ayrıca ilerde tcf n 
ruatı verileceği gibi, Besasiri'ye kar§ı halifenin saflarında çarpı§anlar Sünııilcrdir. 1 \ ı ı  
sebepten Bedevi'nin bu değerlendirmesine tam manasıyla katılmak mümkün giiriilnw 
mektedir. 
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Rcisü'r-Rüesa İbn  el-Mesleme, Besasiri'nin kuvvetlerinin eline geçtiler. 
Aralık ayının ( 1 058) dördüncü cumasında Halife'nin camisinde de Fatımi 
hutbesi okunınaya ba§landı. Artık tüm Bağdad ve civar bölgelerde Şii hut
besi okunınaya ba§lanmı§ ve Abbas) hutbeleri kesilmi§tİ. 

Halife ele geçirilince Reisü'r-Rüesa, KureY§'ın yanına giderek Ha
life'nin himayesini üzerine almasını istedi. Kurey§ bu İ§e önce yana§madı. 
Fakat Reisü'r-Rüesa ona: "Allah seni hiç kimsenin ulapmadığı bir 
mevkiye getirdı. Emirü'l-Müminin senden kendini, ailesini ve adamlarını 
Allah, Rasulullah ve Araplar adına, onlara hürmeten himaye etmeni 
ıstiyor" dedi. Bunun üzerine Kurey§ Halife'yi himaye etmeye karar vere
rek, ona sarığını ve asasını verdikten sonra, Halife'yi koruması için amca
sının oğlu Muharİ§ b. el-Ukayli'nin yanma gönderdi. Muharİ§ ise Ha
life"yi saygı ve hürmet içerisinde el-Hadise'ye nakletti. 

Kurey§'İn Halife'ye eman verdiğini duyan Besasiri bu duruma çok si
nirlendi. Çünkü aralarındaki anla§maya göre birbirlerinden habersiz İ§ 
yapmayacaklar ve lrak'ı aralarında ortak olarak pay edeceklerdi. Bu du
rum üzerine Kurey§, anla§mamıza muhalif hareket etmedim; biz bu İ§te 
ortağız, ben payıma dü§enden Halife'yi aldım, onun kar§ılığında sen de 
dü§manın Reisü'r-Rüesa İbn Mesleme'yi al, dedi. Böylece Reisü'r-Rüesa 
Besasiri'ye teslim edildi. Reisü'r-Rüesa ondan af dileyip bağı§lanmasını 
istedıyse de, B esasiri kabul etmedi. Reisü'r-Rüesa önce hapse atılıp hayli 
eziyet edildikten sonra, bir devenin üzerine bindinierek §ehrin mahallele
rinde dola§tırılıp, halka te§hir edıldı. Bu arada arkasından gelen birkaç ki§İ 
devamlı onu kırbaçlamaktaydı. Türlü hakaretlerden sonra üzerine soyul
mu§ bır öküz derisi, ba§ına da hayvanın boynuzlarını geçirdiler. Çenele
rinden geçirilen iki kanca ile bir ağaca asarak ölüme terk ettiler. Halife'nin 
veziri İbn el-Mesleme gibi Tuğrul Bey'in Bağdad valiliğine tayin ettiğı 
Ebu Nasr Ahmed el-Müstevfi de önce esir edilmı§, sonra da öldürülmü§
tür. 

Besasiri, Bağdad'ın ileri gelenlerinden intikam almaya devam etti. Bü
tün camilerde Fatımi hutbesi okutup, hatipiere ve müezzinlere Fatımile
rin alimeti olan beyaz renk elbise giymeyi mecbur etti. Sünnilerin önde 
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gelen phıslarına hakaretler yapıldı.'" Abbasilerin ve Alevilerin ileri 
gelenlerini Halife'nin sarayında toplayarak Fatımi Halifesi Mustansır 
adına biat aldı. Halife'nin sarayı ve §ehir günlerce yağmalandı. Abbas) 
Halifesi'nin sarığı, Hz. Peygamber'in hırkası, Bağdad sarayından alınan 
fevkalade süslü bir pencere, çe§itli kutsal emanetler ve Abbas) Halifesi 
Bağdad'ı terk etmeden önce Abbas Oğullarının hilafette bir haklarının 
olmadığına dair ondan alınan bir ahitname Kahire'ye gönderildi. Besasiri 
bunlardan sonra adına sikke kestirdi.' 

Bağdad, Vasıt ve Basra gibi önemli merkezlerde Fatımi Mustansır 
adına hutbe okunmasından sonra, Besasiri bir elçi ile bunları Mustansır'a 
bildirdi. Mustansır, babaları ve dedeleri zamanında bile görülmemi§ bu 
durum kaqısında son derece bahtiyar oldu. Sarayında muğanniyeleri ve  
§airleri toplayarak davullar çaldırıp, §enlikler yaptırdı. Sevinci o kadar 
büyüktü ki, meclisinde onu öven bir §aire, Kahire'nin en nezih yerlerin
den bir araziyi ikta olarak verdi. Ama, Besasiri'nin baprısı için gerekli 
olan mal ve silah yardımını yapamadı. Bunda, o sırada Mısır'ın içinde 
bulunduğu § iddetli kıtlık ve yokluğun yanı sıra, Besasiri'ye fazla güvene
memesinin de payı vardı. Fatımi Halifeliği, Besasiri'nin kendilerinden 
izinsiz Bağdad ve Musul'u almasını, buralardan aldığı muazzam ganimet
leri, özellikle de Abbas) Halifesi'nin Mısır'a gönderilmemesini kendilerine 
kaqı yapılmı§ bir ba§kaldırı olarak kabul ediyordu. Ayrıca Irak toprakla-

86 
Ünlü Şafii alim Ebu Nasr b.  Sabbağ sarığı ve taylasanı cuma günü camiye gittiğinde 

ba§ından alınarak götürülmü§; Bağdad Kadilkudatı ve Hanefi alimi Ebu Abdullah ed
Dameğani yakalanarak hapse atılmı§ ve paranın 700 dinarını pqin tahsil etmek kaydıyla, 
3000 dinar kar§ılığı serbest bırakılmı§tır. Yine muhaddis-hafız Tahir en-Nisaburi 
(öl. I 089) 'nin kütüphanesi yağmalanmı§tır. Bağdad'ın Besasiri'nin eline geçmesiyle bera
ber Selçukluların Irak'tan Diyarbekir ve Nusaybin'e kadar uzanan hakimiyeti bitmi§ 
oldu. Bkz. İbnu'I-Cevzi XVI, s. 3 1 ;  Sı bt, a.g.e., s .  47; İbnu'l-Esir IX, s. 640 vd; İbn K esir 
XII, s. 84 vd; İbn Tağriberdi V, s. 7 vd; İbnu'l-Verdi I, s. 505 vd; N uveyri XXVI, s. 358 ;  
Ebu'l-Fida I I ,  s .  1 77 vd;  Suyuti, Tarihu'l-Hulefa, s. 4 1 8 ;  İbn  Kalanisi, s . 146 vd;  Zehebi, 
Tezkire IV, s. 1 223 vd; İbn Müyesser, a.g.e., s. 1 8  vd; İbnu'I-Ezrak, s. 1 52 vd; Azimi, s .  
13 vd; Makrızi, Hıtat I, s. 356; Nqet Çağatay, "Fatımiler Devletinin Kurulu§U ve Aki
deleri" ,A. Ü.İ.F.D. VIII, ( 1 958-1959), Ankara 1960, s. 74. 

87 
Bu paraların bir yüzüne "U İlahe İllallahu Vahdehu U Şerike Leh, Muhammedur-ı 

Rasulullah Aliyyun Veliyyullah", diğer yüzüne de "Abdullah ve Veliyyih el-İmam Ebu 
Temim Mead el-Mustansır Billah Emiru'l-Müminin" yazılmı§tır. Bkz. İbnu'I-Cevzi X V I ,  
s .  3 1 ;  Sıbt, a.g.e., s .  47; İbnu'l-Esir IX, s .  640 vd; İbn Kesir XII, s .  84 vd; İbn Tağribcnli 
V, s . 7 vd. 
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rı ı ı ı  Kuren i le  aralarında bölü§me anla§ınasını da Besibiri aleyhine 
kul lanıyorlardı. Bunların yanında, Selçuklu ordusunun bütün bunlara raz ı 
olmayarak geri geleceği ve Suriye'yi de içine alan bir istila hareketine 
girİ§eceği de ihtimal dahİlınde olduğu için, geli§meler Besasiri'ye olan 
k ı zgınlığın yanında yeni endİ§eler de doğurmaktaydı. 88 Bu durum 
Selçukluların İ§İni kolayla§tıracak ve Bağdad'da yeniden Sünni hakimiye
tini tesis etmelerine yarayacak tır. 

İbrahim Yına! meselesini halleden Tuğrul Bey, Besasiri gailesini orta
dan kaldırmak ve Halife'yi tekrar tahtına oturtmak üzere Bağdad'a doğru 
harekete geçti. Yalnız bu hareketinden önce Besasiri ve Kuren'e elçı 
göndererek yaptıklarını terk edıp Halife.yi makamına döndürmelerini 
i s tedi. Tuğrul Bey'in kendi üzerlerine geleceğini anlayan Kuren, Besasiri 
ile yazı§arak bu İ§ ten zararlı çıkacaklar ını, dolayısıyla da Halife 'yi maka
mına döndürmeyi teklif ettİ. 89 Tuğrul Bey, Kurey§'e mektup yazarak on
dan "el-Emiru'l-Celil İlmu'd-Din" diye sitayi§le bahsetmİ§ ve Halife.ye 
hürmetkar davranı§ından dolayı tqekkür etmİ§tİ. Tuğrul Bey, Halife'nin 
tahtına oturtulup, hutbelerde isminin okunınası ve Halife adına sikke 
kesilmesı durumunda Bağdad'a gelmeyeceğini bildirdi. Ayrıca İmam İbn 
Furek'i Kuren'e elçi göndererek Halife'ye iyi muamelesinden dolayı ona 
memnuniyetini bildirdi. İbn Furek'ten de Halife'nin yanında kalarak ona 
arkada§lık etmesini i stedi. İbn Furek'le birlikte Halife 'ye kırk elbise ve 
5000 dinar gönder dı. Sultan'ın mektubu 1 059 senesi Ekim ayında yazıl-

I{) 111l§tl . 

Besasiri de yaklapn tehlikeyi kavramaya ba§lamı§tı. Bu sebepten, 
Tuğrul Bey'in teklif ettiği Halife'nin makamına döndürülmesi İ§leminı 
birtakım prtlarla kabul edebileeeğim bildirdi. Besasiri'ye göre: Kendisi 
Halife'nin naibi olmalı ve ondan ba§ka hizmetiisi olmamalıydı. Önceden 
olduğu gibi Huzistan ve Basra ona verilmeli, Halife'nin ismi hutbelerde 
okunurken Tuğrul Bey için okunan "Rüknüddin" ünvanı okunmamalıydı. 
Bu prtlarla Halife'nin makamına dönÜ§Üne razı olmaktaydı. 

K 
.. ıiJt, a g.e., s. 52 vd; ei-Abbadi, a.g.e., s. 1 83; M.M.Hammade, a.!;.e., s. 233; 

M.A.Köymen, Tuğrul . . . , s. 52 . 
. , Ibnu'I-Cevzi XVI, s. 45 . 

. ., İbnu'I-Cevzi XVI,  s. 46 vd; es-Surfır, a.g.e., s. 1 16 vd. 
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Besasiri, bu arada Basra'daki adamlarına haber göndererek, acele 
Bağdad'a gelmelerini; kendisini, adamlarını ve Kerh halkını korumalarını 
istedi. ı s  Aralık ı 060'da Besasiri'nin adamları Bağdad'a geldiler. 
Bağdad'daki Ha§imiler ve diğer Sünn!ler adeta Bağdad'ın Besasiri tarafın
dan İ§gali esnasında ya§ananların intikamını alırcasına Kerh halkına saldı
rarak evlerini ve çar§ılarını yağmaladılar. Taraflar arasında meydana gelen 
çatı§malarda vezir Sabur b. Erde§ir tarafından 993 senesinde vakfedilen 
mqhur kütüphane de yakıldı. 

Olaylar bu §ekilde geli§irken Kurey§, muhtemel geli§meleri dü§Üne
rek Hal!fe'yi teslim ettiği amcasının oğlu Muhari§'le yazıprak ona: "Ha
l!fe'nin senin yanında olduğunu biliyorlar ve onu kurtarmak İçın sana 
doğru geleceklerı §Üphesizdır. Sen Halife'yle birlıkte kendı ailenı ve ço
cuklarını bana gönder; Halife'nin benim yanımda olduğunu anlariarsa 
Irak'a yönelemezler. Bu arada biz dü§manlarımız hakkında ne yapacağı
mızı kararla§tırırız ve onun sayesinde tehlikeden kurtuluruz. Onu maka
mına döndürmek kaqılığında beldelerden istediğimizi alırız" dedi. Ha
l!fe'yi kendine bir siper olarak kullanmayı dü§Ünen ve yakla§makta olan 
kötü akıbetten kurtulmak için çaba içerisinde olan Kuren'in bu niyetİnı 
anlayan Muharİ§, biraz da Besasırl'ye kızgınlığından dolayı, kendisinin 
Halife'yi koruyacağına yemin ettiğini belirterek isteği kabul etmedı. 
Muharİ§, bununla da yetinmeyerek, gelmekte olan Sultan'ın emrini bekle
mek ve daha iyi koruma sağlamak kastıyla Bedran b. Muhalhil'in belde
sine gitmeyi Halife'ye teklif etti. Böylece Besasir!'nin §errinden emin 
olma imkanları olacaktı. Halife, duruma rıza göstererek el-Hadise'den 
ayrıldı. Muhari§'le birlikte Tellu Akbari kalesine vardıklarında, Tuğrul 
Bey'in Halife'ye gönderdiği elçi İbn Furek de burada Halife'ye ulaprak 
Sultan'ın selamı ve hediyelerini iletti." 

İstekieri yerine getirilmeyince harekete geçen Tuğrul Bey'in gelı§ını 
duyan Besasirl, Bağda d' ı terk ederek K life ye yöneldi. Selçuklu Sultan 'ı, 
henüz yolda iken vezirini, haciplerini ve bazı emirlerini hizmet etmelerı 
için Halife'nin yanına gönderdi. Selçuklu heyeti Halife'yle bulu§tuğunda, 
Tuğrul Bey de Bağdad'a girmİ§tİ. Halife'nin bu §ekilde zarar görmeden 
kurtulmasına sevinen Sultan, her ihtimale kar§ılık üvey oğlu Enlı§İrevaıı 

9 1  İbnu'l-Cevzi' XVI, s. 48 vd. 



I KK 1 S ı : ı. ı , l l l\ 1 . 1 1 1  A lU N l l i N I  S I Y A S I '. T I  

koıı ıu tasıııda 300 atiıyı gönderdikten sonra, arkasından d a  vczır 
Kııııduri'yi yolladı. Vezir, Sultan'ın sevincini Halife 'ye iletirken, Halife yi 
koruyan Muhari§'e de Sultan'ın te§ekkürlerini bildirdi. 

Sultan, Halife'yi Nehrevan'da kaqıladı (Aralık 1 060) ; ona son dere
cede hürmetkar davranarak, çe§itli hediyeler takdim etti ve karde§i İbra
hıııı Yına! yüzünden yardıma gelmekte geciktiği için özür diledi. Besasiri 
ve Mısır Hafifesi'ni  cezalandıracağını bildirdi. Halife, te§ekkür ettikten 
sonra belincieki kılıcını ona verdi. Halife Bağdad'a ula§ınca, Sultan, 
Babu'n-Nevbe'de Halife'nin atının dizgininden tutarak, omuzuncia eğer 
örtüsü olduğu halde sarayının has odasına kadar götürdü. Besasiri'nin 
pe§inden gitmek üzere izin isteyerek ayrıldı.92 

Tuğrul Bey'in geli§ini duyan Besasiri bir yıl boyunca elinde tuttuğu 
l)ağdad'ı terkederek Vasıt'a çekilmi§ti. Sultan, Besasiri'yi takibe hazırla
nınca Beni Haface kabilesinin komutanlarından Seraya b. Meni, Sultan'a 
ba§ vurarak kendisine 200 atlı verildiği taktirde bununla KGfe yolunu 
tutarak Besasiri'nin Şam'a geçmesini engelleyebileceğini bildirdi. Sultan 
bu tekliften ho§lanarak Seraya'ya hilat, 700 dinar ve asker verdi. Sonra da 
Humar Tekin'i çağırarak, Kfıfe yolunu tutması için harekete geçmesini 
ıstcdi. Humar Tekin'le beraber Enfı§irevan ve bazı komutanlar da beribe
rınde gittiler. Sultan da Zilkadenin yirmi dokuzu Cuma günü bu gruba 
katıldı. Muhari§ önden gitmek istediyse de Sultan buna razı olmayarak 
ona 1 O 000 dinar vererek davranı§ını ve daha önce yaptıklarını ödüllen
dirdi. 

Vasıt'da bulunan Besasiri hurma ve buğday tedarik ederek gemilerle 
§Chirden ayrılmayı planlamaktaydı. Fakat Selçukluların yakla§tığını haber 
alınca daha önceden yüz vermediği Dubeys'e sığınmak zorunda kaldı. 
Dubeys, Sultan'ın korkusuyla Besasiri ile görü§mekten kaçındığı gibi, 
Zilhiccenin sekizinde Kfıfe yolunda bulunan Selçuklu birliğine dinlenme 
fırsatı vermeden gece baskını yapmak isteyen Besasiri'nin teklifini de geri 
çevirdi. Bu arada Enfı§irevan, Kurey§'e elçi göndererek onunla bulu§ma 
tcklif etti. Yapılan bulu§mada Kunduri'nin teklifi Dubeys'e iletildi. 
Enfı§ırevan, Kunduri'nin selamını söyleyerek, eğer bu adamı teslim eder-

' Sıbt, a.g.e., s. 55 vd; M.A. Köymen, Tuğrul ... , s.42; J.Dumoret, a.g.m., s. 244. 
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sen Sul tan sana en güzel yerleri verecek, seninle beraber bulunan herkese 
ihsanlarda bulunacak, diye onu ikna etmeye çalı§tı. Sultan'a bağlılığını 
bildiren Dubeys, kendisine sığınan birisini teslim edemeyeceğini ve Sul
tan'la Besasiri'nin arasının düzeltilmesinin daha iyi olacağını be!irttı. 
Üstelik Besasiri'nin bedeviler üzerinde otoritesinin olduğunu, bu yüzden, 
istese de bu i§i yapamayacağını bildirdi. Eni'ı§irevan, biz seni ondan zarar 
gelmeyecek kadar uzakla§tırırız, diye ona güven verdi. Dubeys, Besa
s iri'den uzakla§arak güvene kavu§mak isterken, Eni'ı§irevan da kendilerine 
saidıracak olan gruptan uzak durmak niyetinde idi. 

Eni'ı§irevan uzakla§ma teklifini kabul eder görünerek, yakla§makta 
olan Sultan'a durumu bildirdi. Besasiri ve Dubeys çekilme hazırlıkları 
yaparken saldırıya geçilerek, Besasiri'nin kuvvetleri bozguna uğratıldı ve 
kendisi ölü ele geçirildi. Kesilen ba§ı Sultan'ın önüne getirildiğinde Sultan 
onun beyninin çıkarılarak yerine, öldürüldüğünde cebinden çıkan be§ 
dinarın konulmasını emretti. Besasiri'nin kesik ba§ı Bağdad'a gönderildi 
ve bir mızrağın ucunda halka te§hir edildi. Böylece bir sene süren Besasiri 
hakimiyeti sona ermi§,93 Irak bölgesindeki Fatımi hakimiyeti de tam anla
mıyla bitmi§ oldu.94 Bundan sonraki a§ama, yine Fatımiler hakimiyetinden 
kurtarılacak olan Şam bölgesinde cereyan eden mücadeledir. 

b e - İ b r a h i m  Y ı n a l ' ı n  İ s y a n ı  

Tuğrul Bey'in Irak topraklarında. Fatımi nüfuzunu kırmak için 
Besasiri ile yaptığı mücadelenin bir ayağını da karde§ İbrahim Yı nal'ın 
isyanı olu§turmaktadır. 1 057  senesinde Besasiri'nin i§galinde olan Musul 
ele geçirilip, burada tekrar Abbas) Halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbeler 
okunınaya ba§landıktan sonra, Selçuklu Su!tanı, burada karde§i İbrahim 
Yınal'ı bıraktıktan sonra kendisi tekrar Bağdad'a dönmÜ§tÜ.95 Sultan ile 
İbrahim Yına! arasında öneeye dayalı birtakım hesaplar mevcuttu. Kendi 

93 İbnu'I-Esir IX, s. 648 vd; İbnu'I-Cevzi XVI, s .  52 vd; Sı bt, a.g.e., s. 66 vd; Zehebi, A '!dm 
XVIII, s. 1 32 vd; İbn Hallikan I, s . 192 vd; Maknzi, Hıtat I, s. 356; Erdoğan Merçil, 
"Besasiri", D.İ.A. V, s. 528 vd; "Besasiri" Maddesi, İ.A. II, s .  567. 

94 Abdulmecid Bedevi, a.g.e., s. 1 46; Zekeriyya Kaya, Hakikatu t-Tarıhi'l-Me�rık, Bcynıt 
1994, s. 258. 

95 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 9. 
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k ı l ll,' kı k k ı ı ı ı ı ı  vcri l ı ı ıcdiği  d ii � ü ı ıccs i ı ıde olan İ lırah i m  Y ı ı ı a l ,  S u l ı a ı ı 'a kar� ı  
l ı i raz k ı rgı ıı dun ı ı ı ıdayJ ı . "  

Selçuklu aılesı arasındakı bu meseleleri bilen Fatımiler ve Besasirl 
l ıuı ıdan faydalanma cihetine gittiler. Tuğrul Bey, İbrahim Y ıı ıal'ı Mu
sul 'da bırakıp Bağdad'a dönünce ilk önce Besasirl, İbrahim Yınal'a rnek
ı up yazarak Selçuklu mülkünde ortak olduğunu ve Sultan'a kaqı isyan 
cı ı ı ıesi ııi te§Vik etti.07 Fatımiler de bo§ durmuyor, hem kendi adamları 
lksas iri'nin üzerinde baskının azaltılması bakımından, hem de Tuğrul 
lky'i kendi adamları vasıtas ıyla arkadan vurma yönünden İbrahim 
Yı ııal'ın isyanını tqvik ediyorlardı. Bu yüzden Fatımi Halifesi de İbrahim 
Y ınal'la yazı§arak, isyan etmesi ve Tuğrul Bey'in yerine geçmesi için tah
rik etti."' Özellikle Dai'd-Duat el-Müeyyed fi'd-Din e§-Şirizl bu konuda 
gayet mühim rol oynayarak, İbrahim Yınal'ı para ve silah yoluyla destek
leyeceklerini bildirmi§tir. Bu te§vikler kaqısında isyana niyedenen İbra
hım Yına!, Mısırlılardan hilat, lakap ve mal talebinde bulunarak Fatımi 
I l alifesi adına hutbe okutaeağını taahhüt etmi§ti.99 

Dandanakan zaferinden sonra toplanan büyük kurultaycia alınan karaiara göre devletin 
Selçuklu ailesinin ortak sorumluluğu altında olduğu kabul edilerek, ülke kardqler ara
sında taksim edilip, ileri gelenlerin her biri bir tarafa tayin edilmi§lerdir. Bu paylaşın so
nucunda Tuğrul Bey'in payına Irak tarafı dü§mü§; İbrahim Yına!, Çağrı Bey'in oğlu 
Yakuti ve amcası oğlu Kuralını§ onun emrine verilmi§lerdir. Bu, fethcdilecek yerlerden 
bu §ahıslara belirli yerlerin tahsis edileceği anlamına gelmekteydi (Bkz. M.A.Köymcn, 
Büyük Selçuklu . .  . ! ,  s .  363 vd). Kılıç hakkı olarak bu §ahıslara verilmesi gereken yerlerin 
çe§ıdi sebeplerden dolayı, Tuğrul Bey tarafından verilmediği görülmektedir. Nitekim 
l lırahım Yınal'ın fethettığı Rey ve Hemedan gıbı önemli merkezlerle diğer §ehir ve 
kalclerin, Tuğrul Bey tarafından elinden alındığı, İbrahim Yınal'a tevcıh edilmesi gereken 
1\ey'in istemeye istemeye Tuğrul Bey'e teslim edildiği bilinmektedir. Tuğrul Bey, 
llesasiri'ye kaqı İbrahi Yınal'ı yardıma çağırdığında, Sultan'ı bekletip üzdükten sonra 
gelen Ibrahim Yına!, kendisine ikta verilmesini istemi§tir. Sultan, Rahbe'yi fethettiği 
taktirde kendisinin olacağını söyleyince durumdam müteessir olmu§tu. Onun teessü
riinü gidermek isteyen Tuğrul Bey, Musul valiliğini ona tevcih etmi§ti. Rey'den sonra 
l lcıncdan ve Cibal'ın da kendisine tes limini isteyen Tuğrul Bey'e kaf§ı İbrahim Yına! 
ısyan etmi§se de, Sultan kaqısında hezimete uğramı§, sonra Sultan tarafından affedilerek 
onun maiyetinde kalmı§tı. Bkz. M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . .  , s. 59 vd. 
Sıbt, a.g.e., s. 23; İbn Kalanisi, a.g.e., s. 145 vd. 

� . 
Suyiıti, Tarihu . . .  , s. 4 1 8; el-Hudari, a.g.e., s. 475; H. I.Hasan, Tarihu . . . , s. 233; 
İ lınu 'l-Esir IX, s. 640; Ra§id Abdullah el-Cumeyli, Dırasatün fz Tarıh, Bağdad 1984, s .  
22-1 vd; Seyyid Emir Ali, Muhtasaru Tarihi'l-Arab (tah. A. el-Ba'lebeki), Beyrut 1990, s . 
2 7 1  vd. 
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İ brahim Y ına ! ,  isyan ederek 1 f emedan'a doğru yola ç ıkt ı . "" B u  arada 
terkettiği Musul'u Besasid ve Kurey� 'e bağlı kuvvetler ele geçirdiler. Tuğ
rul Bey, Musul üzerine yürüyerek burasını Besasid ve yanda§larının elin
den kurtardıktan sonra Nusaybin'e hareket etti. Bir kısım askerini hanımı 
Altuncan Hatun ve vezir Kundur! ile birlikte Diyarbekir'de bırakarak 
İbrahim Yınal'ın pe§ine dü§tÜ. Az bir kuvvetle süratli hareket eden Tuğ
rul Bey, karde§inden önce Hemedan'a ula§mayı ba§ardı. Böylece İbrahim 
Yınal'ın asker toplamak ve güçlenrnek için elde etmeyi dü§ündüğü hazı
neleri ve silahları ondan önce ele geçirdi. Ancak rakibi tarafından muha
sara edilmekten de kurtulamadı.'"' İbrahim Yınal da, Türkmen obalarına 
giderek onların desteğini temin etti. 102 Tuğrul Bey, bir kısım kuvvetlerini 
Bağdad'da bıraktığından dolayı karde§ine galip gelecek durumda değildi. 
İbrahim Yınal, topladığı kuvvetlerle Tuğrul Bey'i Hemedan önlerinde 
mağlup ederek §ehre sığınınaya mecbur etti ve §ehri ku§attı. "'' 

Hemeden'da ku§atma altında olan Tuğrul Bey, bir taraftan Bağdad'da 
bulunan Kundur! ve Hatun'dan, diğer taraftan Horasan'dan yardım iste
mi§ti . Bu haber duyulunca Sultan· ın Hanımı, oğlu Enfı§irevan ve Ve zir 
Kundur! Tuğrul Beyi kurtarmak için harekete geçtiler. Bu durum 
Bağdad'da büyük sıkıntı yarattı; zira Besasid gailesini görmü§lerdi ve 
onun yeniden Bağdad'a yönelebileceğini sezmekteydiler. Vezir Kundur!, 
Sultan'a yeti§me hususunda tamamen ümitsizlik içerisinde idi. Üste lik 
İbrahim Yınal'a kaqı zafer kazanmayı imkansız gören Kundur!, i çten içe 
En§fı§irevan'ı tahta geçirme planları yap�aktaydı. Vezirin bu halini gören 
Hatun, Kundur! ve kendi öz oğlunu gev§ek davranmalarından dolayı 
yakalatmak istedi. Buna kar§ılık onlar da, Bağdad'ın batı yakasına geçerek, 

100 Çağatay Uluçay, ilk Müslüman Türk Devletleri, İstanbul 1977, s. 46. 
ıoı . . 

Ibn Tağrıberdi V, s. 6 vd; Maknzi, es-Süluk I, s. 33. 
102 Türkmenler kendilerine Irak'da yerlqme imkanı tanınmaması, ganimetierden yeterlı 

pay alarnama ve yağma izninin verilmemesi gibi birtakım sebeplerden Tuğrul Bey' e kız
gın olduklarından dolayı, İbrahim Yınal'ın isyanına katılmakta kendilerince haklı sebep
leri vardı. (Bkz. C.Cahen, Osmanlı/ardan . . .  , s. 42). Yınal'ın isyan hareketine Karde§i 
Erta§'ın oğulları Muhammed ve Ahmed de kuvvetleriyle destek vermekteydiler. İbrahim 
Yına!, diğer karde§inin oğulları Alp Arslan, Yakut! ve Kavun'la da yazıprak onları tLı 

kendi safında yer almaya çağırmı§tı (Bkz. Nuveyri XXVI, s. 296; es-Surfır, a.g.e., s .  1 1 2 
vd) . 

103 el-H1§imi, a.g.e. ,  s. 454 b; M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . . , s. 62. 
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kl'ndiler im· ula�ılmaması için köprüleri kesti ler. l latun·uı ı  yanında bulu
nan ( )�u:t.lar bu ikisinin evlerini yağmalayıp, içinde bulunan elbise, silah 
m· varsa götürdüler. Hatun, kendisine bağlı askerlerle süratle Hemedan 
isı i k1metine yöneldi'"' Çağrı Bey'in oğulları Kavurt, Yakut) ve Alp Arslan 
da amcalarının imdadına ko§tular. İki taraf arasında Rey önlerinde yapılan 
mücadelede İbrahim Yına! bozguna uğratılmı§ (3 Ağustos 1 059), ona 
yardımda bulunan Erta§'ın oğulları ile birlikte öldürülerek bu gaileye son 
veri lm i§t ir. 105 

Ibrah ım Yına! meselesinin bu §ekilde sona erdirilmesi, aynı zamanda, 
hnımilerin Selçukluları yıkmak için planlayıp ortaya koydukları bir tertib 
de etkisiz hale getirilmi§dir. Zira bu, Patımilerin temsilcisi Dai'd-Duat e§-
1i razi'nin, Besasiri hareketini baprıya ula§tırabilmek için tezgahladığı, 
Sl'lçuklu kuvvetlerine askeri alanda galip gelinemediği taktirde, birtakım 
desiselerle onları dağıtıp, i§e yaramaz hale getirilmesi planının bir parçası 
id i . ""' Fakat bu plan, Tuğrul Bey ve diğer Türk komutanların dirayetli dav
ranı§larıyla bozulmu§tur. 

c - Ş a m  B ö l g e s i n d e  F a t ı m i  N ü f u z u n u n  K ı r ı l m a s ı  

Selçukluların bugünkü Suriye bölgesine olan ilgileri, Tuğrul Bey'le 
b irlikte ba§lamaktadır. Halife'nin Tuğrul Bey'i Bağdad'a davet mektubuna 
Sultan'nın verdiği cevapta, tez zamanda Irak'a geleceği belirtilmekte; 
gayesinin hac yapmak, hac yollarının tamir ve bakımını gerçekle§tirmenin 
yanı sıra, Şam ehliyle de sava§mak olduğu bildirilmekteydi. 107 Sünni İslam 
dünyasının liderliğini ve hamiliğini üstlenmi§ bir liderin, muhalif cephe-

"� M.A.Köymen, "Devlet Kurtaran Örnek Bir Türk Kadını", M .K. 1/1, (Ocak 1 977), s .  45: 
Kunduri ve En§i'ı§ervan da Ahvaz cihetine doğru gitmek üzere §ehirden aynldılar. 
Bağdad'ın bu §ekilde bo§altılması, halk arasında endi§e ve paniğin iyice artmasına sebep 
oldu. Bunun üzerine veziri Halife'ye, Bağdad'ı terk etme teklifinde bulundu; Halife 
önce bu teklife sıcak baktıysa da sonra evinden ayrılmak zoruna gittiği için niyetinden 
vaz ).\eçti. Ertesi günü Vezir İbn el-Mesleme ve Irak Arnidi Daru'l-Memleke'ye gelerek 
).\Cride kalan silah ve teçhizatı aldılar Bunlarla halktan silah kullanmaya muktedir olanlar 
donatıldı. Bu arada Besasiri'nin Enbar'a geldiği haberi duyuldu ki, bu halktaki tela§ ve 
korkuyu iyice artırdı. B kz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 30 vd; Sı bt, a.JÇ.e., s. 32. 

"" i bnu'l-Esir X, s. 644 vd; İbn Kesir XII, s. 86; Sıbt, a.g.e., s .  50; Nuveyri XXVI, s .296; 
Makrızi, es-Sulfık I ,  s. 33; H Mahmud-A. q-Şerif, a.g.e., s. 564; es-Surfır, a.g.e .. s. 1 1 6. 

""' cs-Surfır, a.g.e., s. 1 10 vd. 
101 i bnu'l-Cevzi XVI, s. 1 4 7  vd; Abfı'l-Farac I ,  s. 306. 
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deki Şii İslam dünyasının hakimiyet sahası ile ilgilenmenıesi dü§i.inü
lemezdi. üst e l ik dönemin anlayı§ı gereği, sahip oldukları topraklarda 
bağlı bulundukları Halife'nin ve kendilerinin adlarını hutbelerde akutmak 
bir hakimiyet ve büyüklük gösterisi olarak kabul edildiğine göre, birinin 
diğerinin hakimiyet sahası ile ilgilenmesi gayet tabıi ıdi. 

Dönemin prtları gereği öncelikle Irak'taki Fatımi nüfuzunu hertaraf 
etmek ve Anadolu'daki yeni fetihlerle uğra§mak zaruretinden dolayı, 
Tuğrul Bey'in ömrü Suriye topraklarında faaliyette bulunmaya yetmemi§
tir. Esasında dü§ünce planında olan bu mesele, kuvveden fiile çıkmaya da 
zaman bulamamı§tır. Ama, Tuğrul Bey'in yine de Suriye ve Mısır toprak
larıyla ilgilendiğine dair deliller mevcuttur. Öyle ki, Mısır ve Suriye bölge
sinde kimsenin eri§emeyeceği güce ve kudrete eri§mi§ olan Fatımilerın 
kudretli veziri Ebu Muhammed el-Yazuri, Tuğrul Bey' e mektup yazarak 
onu Mısır'a gelmeye davet etmi§ti. 1 08 Mısır Halifesi'ne jurnallenen bu 
vezir, yakınları ile Kudüs' e giderken yakalanarak öldürülmü§tÜ. ")9 Bu riva
yetlerden de anla§ılacağı üzere, Tuğrul Bey'i bölgeye cezbedecek sebepler 

1 10 mevcuttu. 

Selçukluların bilinen sebeplerden dolayı Suriye'ye hakim olma 
isteklerinin yanı s ıra, Fatımiler de kendi inanç ve  dü§ünceleri açısından 
bölgeye büyük ehemmiyet veriyorlardı. Şam ve civarında Fatımilerın 
nüfuzunun artması, Şiilerin sayısını çoğaltınasının yanı sıra Bağdad'ın 
otoritesini de sarsmaktaydı. 1 1 ' Doğu İslam topraklarında Şii fikrinin geli-

108 Ali Muhammed Ali el-Gamiri, Biladu'�-Şdm Kable'l-Gazvi's-Salibi ( 463-49111070-
1098) , Beyrut 1 404/ 1984, s. 1 1 6. 

109 • 

Ibn Müyesser, a.g.e., s. 1 6. 
1 10 

Esasta Şam bölgesi ahalisi istememelerine rağmen, kerhen de olsa Fanmi hakimiyetini 
tanımak mecburiyerinde kalmı§lardı. Bu yüzdendir ki, Selçuklu hakimiyetine kar§ı sıcak 
bakmı§lardır. Fatımilere ve Şii tasalluruna kar§ı ilk ayaklanan Haleb ve Rahbe olmu§tUr 
( 1 06 1 ) .  Aynı §ekilde Diyarbekir emiri Nasiruddevle b.  Mervan da Tuğrul Bey'e i lk yar
dım edenlerdendir. Bu §ahsın vefatından sonra Meyyafarikun ve Amid emirleri olan 
oğulları zamanında da durum deği§meden devam etmi§tir. Bkz. Bessam el-Asali, 
Fennu 'l-Harbi'l-İslam� III, Beyrut 1 408/1 988, s. 343 vd. 

" '  Fatımilerin, Suriye ve Filistin bölgesindeki hakimiyetlerini tesis Mu stansır ( 1 03S- 1094) 

dönemine rastlar (Bkz. İbn Tağriberdi V, s. S; H.İ.Hasan, İslam . . .  V, s. 2 1 7. ) .  Daha sorı
raları Fatımilerin nüfuzunun Suriye'deki güçlü komutan Anu§tekin ve Fatımileriıı vo.irı 
el-Cercerii arasındaki iç çeki§meler yüzünden zayıfladığı görülmü§tÜr. Bkz. Ib ııu'l- I·:siı 
IX, s. soo vd. 
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�ip köklqmesi için Suriye bir köprü vazifesini görmekte, aynı 1.aı ı ıamLı 
Sünn!lere kar§ı ılk savunma hattını olu§turmaktaydı. Bu ve benzeri sebep
ler, Fa tımllerin bölgeye önem vermelerini gerektirmi§tir. 1 12 

Selçuklu hakimiyeti yükselirken, iç mücadeleler sebebiyle Suriye'de 
Fatımi nüfuzu çökmeye yüz tutmu§tU. Hatta Mirdasoğullarından 
Muizuddevle Sirnal harekete geçerek Haleb'i Fatım!lerlerin elinden almı§
tır. Fakat bu durum fazla uzun sürmemi§, Mısırlılar kar§ı harekete geçe
rek 1 049'da Haleb'i tekrar Sirnal'den geri almı§lardır ."' Ama Simal, §ehri 
yeniden ele geçirmi§ ve daha sonra Mısır Halifesi'yle yazı§arak 
Kilaboğullarından uzak bir Fatımi kentinin kendisine verilmesi kar§ılı
ğında Haleb'i onlara teslim edebileceğini bildirmi§tir. Sonuçta Beyrut ve 
Akka kentlerini alan Simal, 1 057  senesinde Mustansır'ın komutanlarından 
Mekinu'd-Devle'ye Haleb'i teslim etmi§tir. Buradaki Türkmenler de 
§ehirden el çekmi§, o döneme kadar Abbas) Halifesi adına okunan hutbe
ler de artık Şii Mustansır adına okunınaya ba§lanmı§tır. 1 14 

Haleb'ın Fatım!lere verilmesine razı olmayan Kilaboğulları, §ehre 
daha önce hakim olmu§ olan Mahmud el-Kilabi kamutasında Haleb üze
rine yürüyerek ( 1 060) burasını ele geçirdiler. Fatım!ler Dımqk Naibi 
Nasıru 'd-Devle kamutasında kuvvet gönderince, Mahmud önce §ehirden 
çekılmi§, onların geri dönmesinden sonra §ehri tekrar zaptetmi§tir. Böy
lece Haleb kesin olarak Mahmud'un eline geçmi§, 1 15 Fatımiler de Su
riye'nin kuzeyindeki nüfuzlarını kaybetmi§lerdir. Aynı § ekilde, Suriye'nin 
önemli § ehirlerinden olan Dımqk'de de Fatım!lerin durumu iyi değildi. 
Şehre yerle§mi§ olan Türk ve Berberi unsurlar arasındaki çeki§meler vali
leri zor durumda bırakmakta ve hakimiyeti zorla§tırmaktaydı. Bu sırada 

1�  Suriye bölgesinde dev !et kurmu§ olan Hamdanller de İsmail! mezhebine meyilli olmakla 
beraber, Büveyhiler gibi Fatımi nüfuzundan korkuyorlardı. el-Hakim zamanına kadar 
Halep Fitımilere kar§ı direnebilmi§ fakat sonra onların yönetimine boyun eğmi§tir. 
Ukaylilerin, Musul'u Hamdanilerden almasından (996) sonra bu bölge tamaman 
Fa tımllerin propaganda sahasına girmi§tir. Bkz. Halil Edhem, Düveli İslamiyye, İstanbul 
1927, s . 1 54; H.İ .Hasan, islam . . III, s .  1 1 5  vd; Ahmed Çelebi, Mevsuatu't-Tarihi'l-İslami 
V, Kahire 1 983, s. 1 38; Y. Dervi§ Gavanime, Gulatu'ş-Şia'l-Batıniyye jf Biladi'ş-Şam, 
Aman 1 9 8 1 ,  s. 20. 

1 1 3 İbnu'l-Esir IX, s. 560. 
ı 14 ,, A Ibn Muyesser, a.g.e., s. 1 5; Zehebı, el-Iber II, s. 293. 
1 Zehebi, el-iber II, s. 299. 
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Mısır'da da durum iyi değildi. Ülkedeki ekonomik meselderin yaıı ı sıra, 
orduda görevli Türk, Bcrberi ve Sudanlı unsurlar birbirleriyle çeki�en·k 
gerginliği tehlikeli bir noktaya getirmi§lerdi. 

Nasiru'd-Devle b. Hamdan, Türk ve Berberilere dayanarak Sudanlı
ları tasfiye etmi§, çok geçmeden de Halife üzerinde hakimiyet kuracak 
hale gelmi§ti. Rakipleri durumunda olan İldeniz ve Berü'l-Cemall gibi 
komutanlardan çekindiği için, 1 069'da Sultan Alp Arslan'a faklh Ebu Ca
fer Muhammed en-Naccar el-Buharl'yi elçi olarak gönderip, onu Mısır'a 
davet ederek, gelip Fatımller hakimiyetine son vermesini ve Mısır'da Ab
bas! hutbesi okutmasını istemi§ti."6 Bu davet Tuğrul Bey döneminde 
dü§ünülüp de yapılamayan i§lerin yapılması için bir ba§langıç mahiyetin
dedir. Zira Alp Arslan, tahta geçer geçmez kendisi için yakın ve uzak ol
mak üzere iki hedef tayin etmi§ti: Yakın hedef ülkenin her tarafında ha
kimiyeti tesis edip, isyanları ve benzeri olayları önleyerek Selçuklu hakı
miyetini sağlamla§tırmak; uzak hedef ise Hıristiyan topraklarını fethedip, 
sonra da Fatımi hakimiyetine son vermekti. Bundan maksadı, Islam 
alemini Abbas! Hallfeliği ve Selçukluların hakimiyeti altında toplamaktı . ' "  
Kendi hedeflerine uygun dü§en bu daveti alan Alp Arslan, askerini techız 
ettikten sonra Horasan'dan yola çıkmı§tır. ' "  

Mısır'dan önce asıl hedef olan Şam bölgesinin e l e  geçirilmesi gerek
mekteydi. Bu durumda muhtemel Bizans-Fatımi ittifakından 
çekinilmekle beraber, Alp Arslan Bizanslılarla daha önceden yapmı§ ol
duğu müzakerenin rahatlığı içindeydi. Yine de her ihtimale kar§ılık, ko
mutanlarından Atsız el-Haverizml'yi Şam'ın güney tarafına göndererek 
Filistin, Remle ve Kudüs'ü Fatımller' in elinden alıp bölgenin harekat 
açısından emniyetini sağlamasını istedi. Atsız, bahsedilen §ehirleri alarak 
Selçuklulara tabi kıldı. "• Bu sırada Alp Arslan'ın Bizans konusundaki 
endi§elerinde haksız olmadığı çok geçmeden anla§ ılmı§tır. Çünkü Bi-

1 16 İbn Müyesser, a.g.e., s. 35 ;  Abdulmecid Bed evi, a.g.e., s . 1 45; es-Surur, a.g.e., s. 127. 
1 11  

H.Mahmud-A.q-Şerif, a.g.e., s. 585. 
"' el-Gamiri, a.g.e., s. 1 23.  
1 19 Zehebi, el-İber II, s. 3 1 4; el-Yifii III, s. 87; Sıbt, a.g.e., s. 1 52 ;  Makrızi, el-Mukaffa 'l

Kebir II (tah.Muhammed Ya'lavi) , 14 1 1/ 199 1 ,  s .  2 2 1 ;  Ş.Dayf VI, s. 25; Sadık A. D. Cev
det, Medinetü'r-Remle, Beyrut 1 406/1 986, s. 1 67; Şevki Dayf, Asru 'd-Düvel ve'l-lm.irr.it, 
Beyrut -, s. 492. 
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1.a ı ıs 'da ıktidar deği§ikliği olınu§ ve  yeni imparator Sclçuklu lara ağır bir 
darbe vurmak üzere harekete geçmi§tir. "" 

Nasiru'd-Devle b. Hamdan'ın davetini kabul ederek harekete geçen 
Alp Arslan, Azerbaycan üzerinden Şam'a yöneldi. Anadolu'daki bazı yer
leri ele geçirip buraları kendisine tabi kıldıktan sonra elçi olarak gelen Ebu 
Cafer el-Buhari'yi, kaqı elçi olarak Haleb Emiri Mahmud'a gönderip, 
yüksek hakimiyetini tanımasını istedi. Diyarbekir üzerinden Haleb'e 
yönelen Alp Arslan kar§ısında Selçukluların gücünü idrak etmi§ olan 
Mahmud, §ehrin ileri gelenlerini toplayarak: "Onlar Şiilerin kanlarını helal 
kabul ediyorlar, yapılan bu davet bizim için büyük bir pnstır; sözün ve 
hediyenin fayda etmeyeceği gün gelmeden önce biz onların isteklerini 
kabul edelim" dedi. Şehir ileri gelenleri de bunu uygun gördüler. Zaten o 
sırada Bağdad Halifesi de Nakibu'n-Nukeba Ebu'l-Fevaris Tarrid ez
Zeynebi'yi elçilik göreviyle ve hilatle Mahmud'a göndererek kendi adına 
hutbe okutmasını istemi§ti. Bu geli§meler üzerine imamlar Abbasilerin 
alimeti olan siyah cübbe giyerek Abbas) Halifesi adına hutbe okudular. "' 

Mahmud, Selçuklu Sultanı'nın yüksek hakimiyetini tanımasına rağ
men, Alp Arslan Fırat kıyılarına ula§tığında onu kaqılamaya çıkmadı. Bu 
durum Sultan'ı sinirlendirdi. Durumu fark eden Mahmud, Nakibu'n
Nukeba ez-Zeynebi'den kendi adına Alp Arslan'a elçi olarak gitmesini ve  
Sultan'ın huzuruna çıkmaktan kendini affetmesini istedi. Elçi, Alp 
Arslan'a gelerek Mahmud'un Halife'nin gönderdiği hilatleri giydiğini ve 
onun adına hutbe okuttuğunu bildirdi. Sultan elçiye: "Onlar ezanlarında 
hala Şii alametlerini okumaya devam etmektedirler, bu durumda hutbe 
okutmasının ne manası vardır? Mutlaka huzuruma gelip yer öpmesi gere
k ır" dedi. Fakat, Mahmud buna yana§madı. Onun üzerine §ehir kupula
rak sıkı§tırılmaya ba§landı. Durumun ciddiyetini gören Mahmud, bir gece 
annesiyle beraber §ehirden çıkıp, Sultan'ın otağına gelerek ondan af dile
yip, hakkında verilecek hükme razı olduğunu bildirdi. Sultan, Mahmud'a 
iyi davranıp, ona hilat giydirdikten sonra çokça mal vererek Haleb'e geri 

ı:m · 

Ibn Müyesser, a.g.e., s. 36; C.Cahen, a.g.e., s. 46. 
" '  Bu durum kaqısında, mezhep taassubu ıçınde olan Şıi halk camideki hasırları alarak 

"Bu, Ali b. Ebi Talib'in hasırıdır, Ebu Bekir bir hasır getirsin de halk onun üzerinde na
maz kılsın" §eklinde memnuniyetsizliklerini gösterdiler. Bkz. Zehebı, el-İber II, s. 3 1 3. 



gönderdi ( 1 07 1 ) .  Mahmud da, §ükran nipnesi olarak Alp Arslan' a bir at  
ve  altın eyer sunarak bağlılığını bildirdi. Böylece Haleb Selçuklu hakimi 
yetine girmİ§ oldu. "' Bu arada çevredeki §ehirlerin emirleri de  Sultan'a 
itaatlerini bildirmİ§ler Şeyzer, Lazkiye, Farniye ve Kefertab Selçuklu haki
miyeti altına alınmı§tı. '�' 

Haleb'in ele geçirilmesinden sonra bölgedeki Fatımi nüfuzunu kırma 
çalı§maları devam etmİ§tİr. Selçukluların kudretli komutanlarından Atsız 
harekete geçerek daha önceden Türklerin elinde iken, sonradan Fatımile
rin eline geçmİ§ olan Remle'yi yeniden zaptetti. Buradan daha önemli bır 
merkez olan ve Türk asıllı bir Fatımi valisi tarafından idare edilen Kudüs 
üzerine yürüdü. Kale komutanıyla yaptığı yazı§ma neticesinde, halka do
kunulmayacağı garantisi vererek §ehrin sava§ yapılmadan teslimİnı ternın 
etti ( 1 0 7 1 ) .  Gerçekten de Kudüs'e girdikten sonra münadiler çıkararak 
halka eman verildiğini ilan edip, mallarının yağmalanmaması için muha
fızlar tayin etti. Askalan hariç Remle ve Kudüs civarındaki yerlerin fethi 
ile Mısır yolu açılmı§ oldu. 124 Artık, Suriye ve Filistin bölgelerinde Abbas) 
Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbeler okunınaya ba§lanmı§, Fatımile
rin bölgedeki nüfuzu kırılmı§tır. 

Melikph döneminde de Fatımilerin nüfuzunu kırma ve ortadan kal
dırma çalı§malarının devam ettiğine phit olmaktayız. 1 074'de Irak'tan 
Şam'a ulapn büyük Türk komutanlarından Şökli, Mısırlıların güçlü 
komutanlarından olan Bedrü'l-Cemali'nin eviatiarına ait Akka'yı kupta
rak burasını ele geçirip, valisini öldürdü. Buradan Taberiye üzerine yü
rüdü. 1 25 Aynı §ekilde, Alp Arslan'ın kudretli koı'hutanlarından olan Atsız 

122 İbnu'l-Esir X, s. 63, 74; İbn Tağriberdi V, s. 88; Nuveyri XXVI, s. 305, 3 1 2  vd; Ibnu'l
Verdi I, s. 5 1 9; ed-Devadiri VI, s. 39 1  vd; Zehebi, el-İ ber II, s. 3 13;  İbnu'l-Adim, Buğye, 
s.66 vd; İbn Hallikan III, s. 3 1 8; Muhamed Rağıb et-Tabbah el-Halebi, Alamu 'n-Nübeld 
bı Tarı'hı Halebı '�-Şehba I, (tah. M.Kemal), Haleb 1 408/ 1 988, s. 305; İbnu 'I-Adim, 
Zübdetü'l-Haleb, s. 1 73;  B. el-Aseli III, s. 348; el-Abbadi, a.g.e., s. 1 84 vd; A.Scvim, 
a.g.e., s. 56 vd; Muhammed Kürd Ali, Hıtatu'�-Şam I, Beyrut 1 389/ 1 969, s. 235 . 

. � ] 
- Ebu Şame, a.g.e., s. 60. 
124 İbnu'l-Esir X, s. 68; Zehebi, el-İber II, s. 3 1 4; İbn Tağriberdi V, s. 89; Nuveyri XXV I ,  

s.3 1 6  vd ;  el-Yifii III, s. 8 7; İbnu 'l-Verdi I ,  s .  520; el-Abbadi, a.g.e., s. 1 85; Ali Sevim, 
Ünlü Selçuklu Komutanları Afiın, Atsız, Artuk ve Aksungur, Ankara 1 990, s.34 vd; /\lı 
Sevim, "Atsız b. Uvak", D.İ.A. IV, s.92. 

LS · Ibn Müyesser,a.g.e., s. 4 1 .  
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ı l .ı ıbl ı;ı iinceki fcti l ı  hareketlerini devam etirerek,"" 1 075 Raı ı ıazan ayında 
1 ) ı ı ı ıqk' i  ku§atıp, §ehrı sıkı§tırmaya ba§ladı. O dönemde Dı ıı ıqk'te 
P;l. t ı nıllerin valisi Mu alla b. Haydare bulunmaktaydı. Şartların zorla§ması 
(-ı zerine Atsız ku§atmayı kaldırarak (Mayıs l 075) Dımqk'ten ayrıldı; §eh
rı ı ı  ı:atı mi valisi de D ı rnqk'ten kaçmak mecburiyerinde kaldı. Bu durumu 
lıaber alan Atsız geri dönerek §ehri yeniden ku§attı. Ku§atmanın uzarna
smdan dolayı gıda sıkıntısı çeken halk § ehri eman ile Atsız'a teslim etmek 
ı ı ıecburiyetinde kaldı. Şehir ele geçirildikten sonra Fatımi hutbesi kesile
rek Sünni halife adına hutbe okundu. Aynı §ekilde ezanlardaki Şii alamet
l eri de kaldırıldı .  Dımqk'in zapt edilmesiyle birlikte yüz altı seneden be
ndır bölgede okunmakta olan Alevi hutbesi kesilmi§ ve bu tarihten son
rada bir daha okunmamı§tır. Bu aynı zamanda Fatımllerin hakimiyetinin 
bölgede tam manasıyla bittiği anlamına da gelmektedir. 127 

D ımqk'in zaptından sonra Mısırlılar Arsız'dan korkınağa ba§ladılar 
ve bu korktukları §ey ba§larına gelmekte gecikmedi. Ertesi sene 1 076'da 
kendisine bağlı Türkmenlerden olu§an bir orduyla Atsız Mısır üzerine 
yürüdü. Bedrü'l-Cemali Mısır ordusuna bir çeki düzen vermek için uğra§
t ıysa da ba§arılı olamadı. Atsız, Kahire'ye yakla§ınca, Bedrü'l-Cemali geri 
çekilmek zorunda kaldı. Çevreye dağılan Atsız'ın kuvvetleri halka zul
metmeye ba§layınca, bölgenin ileri gelenleri Halife Mustansır'dan yardım 
ıs tediler. Bu arada Bedrü'l-Cemali, hacca gitmek üzere yola çıkan üç bin 
ki§İyi silahlandırarak, Ats ız'a kaqı harekete geçti. Kendi tarafından bazı 
komutanların Patımilerin safına geçmesi ve bizılarının da öldürülmesi 
kar§ısında durumu sarsılan Atsız, yenilerek geri çekilmek mecburiyerinde 
kaldı ve Dımqk'e döndü. 1 28 

· .,_ ı 070' de Re m le ve Kudüs'ü aldığında bölgenin en önemli §ehirlerinden olan Dıme§k'i de 
ku§atml§, fakat zaptına muktedir olamamqtı (Bkz. M. C. es-Sun1r, Siyaset i-i. . . ,  s. 1 52; 
Ph. Hi tti, Tarihu Suriye ve Lübnan ve Fılıstfn I, (tre. Core Haddad-Abdulkerim Rafik), 
Bcyrut, s. 305; M.K. Ali, a. g.e., s. 236 vd. ) .  
İ b n  Asakir, Tarıh VII, s .  3 4 8  vd; İbn Asakir, Tehzlb, s .  334; İ b n  Asakir, Vulatu'd

f)imeşk fi'l-Ahdi's- Selçuki, (n§r. S. el-Müneeeid), Beyrut 1 9 8 1 ,  s. 1 7; İbnu'l-Esir X, s. 99 
vd; İbn Kes ir XII, s. 1 2 1 ;  Zehebi, el- iber II, s. 323 vd; İbn Tağriberdi V, s. 1 03; İbn Mü
ycsser, a.ge., s. 42 vd; el-Kalka§andi IV, s. 1 7 1 ;  İbnu'l-Verdi I, s. 526; q-Şehabi I, s. 3 86; 
B.  el-Asali I II, s. 245 vd; Ra§id Abdullah el-Cumeyli, Dirasatün fi Tarıhı'l- Hılajetı'l
;1/Jbdsiyye, Bağdad 1984, s.229. 
İbnu 'l-Eslr X, s. 1 03 vd; Zehebi, el-iber II, s .  325; Sı bt, a.g. e. , s. 1 82 vd; es-Sun1r, a.g e., 

s. (ı l  vd; el-Asali III, s. 245 vd. 
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A tsız'a kaqı kazandığı ba§arıdan cesaretlenen Bedrü'I-Cenıali, M ı .m 
l lalifesi'nin de desteğiyle yeni bir ordu tanzim ederek Nasru'd-Dcvlc 
kamutasında Dıme§k'e gönderdi ( 1 077). Dıme§k'te kuptma altında kal ıp 
sıkıpn Atsız, Tutu§'a haber göndererek §ehri ona teslim etmek istedi. 
Tutu§'un geldiğini duyan Mısırlılar kuptınayı kaldırarak geri döndüler. 
Fakat Sur ve Trablus gibi kıyı §eridindeki §ehirleri de ele geçirdiler. 1 078 
sensinde Bedrü'l-Cemali komutasındaki Mısır ordusu tekrar Dıme§k'i 
kupttı. Atsız, Haleb'i muhasarayla me§gul olan Tutu§'a tekrar haber 
göndererek yardım istedi. Tutu§, biraz gecikmeyle de olsa gelerek 
Dıme§k'i Mısırlıların muhasarasından kurtarıp, Atsız'ı öldürerek §ehre 
hakim oldu. ııcı 

Suriye ve Filistin bölgesindeki hakimiyetlerini kaybeden Fatımiler, 
özellikle Bedrü'l-Cemali vasıtasıyla yeniden eski topraklarını geri almak 
sevciasına dü§Üp, 1 085 senesinde Şam'a yönelerek Dıme§k'i kuptmı§larsa 
da baprı kazanamamı§lardır. 1 30 Ama 1 089 yılında, Şam bölgesine yürüyüp 
bazı §ehirleri ele geçirdiler. '3' Yalnız bütün bu çabalar Fa tırnilerin bölge
deki eski nüfuz ve kudretini ihya etmekten çok uzak hareketlerdir. Bölge 
büyük oranda Selçukluların egemenliğine geçmi§ ve taraflar arasındaki 
mücadelede Selçuklular galip gelmi§lerdir. 

d - H i c a z  B ö l g e s i n d e  H u t b e  O k u t m a  M ü c a d e l e s i  

Şii-Sünni, dolayısıyla da Fatımi-Selçuklu çeki§mesinin en hızlı §ekilde 
yapndığı yerlerin ba§ında Hicaz bölgesi geli.r. İslam'ın kutsal mekanları 
olması sebebiyle her iki mezhep de buralara hakim olmak dü§üncesin
deydi. Özellikle Şiiler, Ehl-i Beyt dı§ındaki sahabelere kaqı dü§manlık 
hissi beslemelerinden dolayı, bahsedi len yerlere ayrı bir önem vermektey
diler. Bu dü§ünceden olmalı ki, Fatımi Halifesi el-Hakim döneminde 
Şilierin kin duydukları ve Hz. Ali'nin halifelik hakkını gasbettiğine inan-

ın .  . Ibn Müyesser, s. 45 vd; Sıbt, a.g.e., s. 200 vd; el-Yafıi III, s. 1 00; Zehebi, Düvel II ,  s. 
2 4 1 ;  İbnu'l-Adim, Zübde . . .  , s. 1 95; es-Sun1r, a.g.e., s. 63 vd; Ş.Dayf VI, s. 25 vd; Ali St'
vim, "Selçuklu-Mısır Htımi Devletleri İli§kilerine Genel Bir Bakı(, VIII. T. T.K. Uildt 
ri/er II, Ankara 1 9 8 1 ,  s. 7 46 vd. 

no Zehebi, el-İber II, s. 338;  B.el-Asali III, s. 446. 
13 1 İbnu'l-Esir X, s. 1 67. 
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dıkları ilk iki halife H z. Ebu Bekr ve Hz .  Ömer'in kabirierini açt ırarak 
soydurmak tqebbüsü vardır. , . 

H icaz bölgesindeki hutbeler Tulunoğulları ve İh§ idoğulları zama
mnda Abbas! Halifesi adına okunmu§tU. Büveyhiler zamanında 949 yılın
dan itibaren Hicaz'da Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan ve karde§i Caferi Tay
yar'ın çocukları arasından mahalli ba§kanlar seçilmekteydi. Ba§kanlık 
meselesi yüzünden zamanla bu iki aile arasında anla§mazlık çıkmı§ ve kan 
dökülmesine kadar uzanan kavgalar olmu§tU. Bu fırsattan faydalanmak 
isteyen Fatımi Halifesi Muiz, bölgedeki ileri gelenlere değerli hediyeler 
�öndererek öldürülenlerin diyederini ödemi§ ve aralarında barı§ı sağla
mı§tı. Muiz, 973 'de Mağrib'den Mısır'a geçerek Fatımiler devletinin ba§
kentini Kahire'ye ta§ıyınca, Harameyn §erifleri de Muiz'in imamlığını 
(lıalifeliğini) kabul etiler ve 9 75 tarihindeki ölümüne kadar hutbelerde 
on un adını oku ttular. 133 

Muiz, 9 75'de Mekke'ye bir Aleviyi nakib olarak atamı§tı. Böylece Fa
tımiler Hicaz bölgesine girmi§ oldular. Mekke emiri bunu kabul etme
yince, Muiz'in adamı § ehri kuptarak sıkı§tırmaya ba§ladı. Kuptma sebe
biyle §ehirde kıtlık yapnmı§ ve o sene Araplardan kimse hac yapama
mı§tı. Daha fazla dayanma gücü kalmayan bölge halkı Fatımiler adına 
hutbe okutınayı kabul etmi§lerdi. Bahsedilen bu ara dönemde bir süre 
Fatımi hutbesi kesilerek yerine Abbas! hutbesi okunmu§Sa da, Fatımi 
Halife si el-Aziz Billah (975-996) yeni bir hamle yaparak tekrar Fa tım i 
hutbesi okutturmu§tur. ei-Aziz' in ölümünden sonra yerine geçen oğlu el
l lakim 1 004'de Mekke emiri Ebu'l-Fütuh'a elçi göndererek sahabeye ve 
Hz. Peygamber'in bazı hanımiarına minberierde hakaret edilmesini istedi. 
Bu durum Ebu'l-Fütuh'a ağır geldi. Buna rağmen, hac mevsiminde hatip 
minbere çıkıp bu i§i yapmaya kalkı§ınca halk minberi parçaladı. 

' cl-Hakim, evleri Mescidi Nebevi'ye yakın iki Aleviye para vererek onların yer altından 
tüpel kazıp, bu iki sahabenin kabrine ula§malarını ve naa§larını çalmalarını istedi. Bahse
loiilen §<i:hıslar bu niyetlerini gerçeklqtirmek için tünel kazmaya ba§ladılar. Lakin çıkan 
�-rddı�di , bir �..,Pzgar tünelin çökmesini ve i§lerin açığa çıkmasını sağladı. Halk korku ve 

,. çndi§e içind/Mescidi Nebevi'yi daldurarak naa§lan görmek istedi. Medine valisi suçlu
brı va�afayıp cezalandırarak durumu yatı§tırdı. Bkz. H.İ.Hasan, Tarihu . .. , s .  223. 
el-Abba�i, a.g.e., s. 342 vd; H.İ .Hasan, İs/dm . . .  IV, s. 55. 
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Ebu'l-Fütuh halktan kendisine biat etmelerini isteyerek el- IHkiııı'e 
kar§ı ba§kaldırdı. el-Hakim, isyancılar kaqısında aciz kalınca Arap kabile
lerini Ebu'l-Fütuh aleyhinde kı§kırtmak istediyse de baprılı olamadı. 
Bunun üzerine Ebu'l-Fütuh'u Mekke valisi olarak bırakmaya razı oldu. 
Bu validen sonra yerine oğlu "Tacu'l-Meali" lakaplı Şükrü vali oldu ve 
1 06 1 'de vefat edinceye kadar bu görevde kaldı. Bu phıs aynı zamanda 
Mekke ile Medine mülkünü bir idarede birle§tİren phıs olmu§tur. Tacu'l
Meali'nin erkek çocuğu olmadığı için, ölümünden sonra yerine kölesi 
geçmİ§tİr. Bir kölenin vali olmasına razı olmayan ve daha öncede Ebu'l
Fütuh'la aralarında Mekke valiliği için çekİ§me yapnan Ebu Tayyib oğul
ları 1 062'de valiliği onun elinden almı§lardır. ' .. Ebu Ha§İm'e nispetten 
dolayı "Hi§İmiler" de denen bu sülalenin lideri Muhammed b. Cafer b. 
Ebi Ha§İm idareyi ele geçirdikten sonra Mısır Halifesi Mustansır adına 
hutbe okutmu§tur. "' Artık iyice pekİ§en Fatımi nüfuzu Mustansır adına 
okunan hutbelerle devam etmİ§, Fatımiler bölgeye mal ve hediyeler 
göndererek kendilerine bağlılığın devamını sağlamı§lardır. 

Mısır'da Mustansır'ın hilafeti devam ederken Yemen'de bir iktidar 
değİ§İkliği olmu§ ( 1 055) ve Ebu Kamil Ali b. Muhammed es-Suleyhi e tra
fına bir grup toplayarak harekete geçmİ§, Mısır Halifesi'nin de desteğini 
alarak iyice güçlenip, Yemen'in önemli bir kısmında idareyi ele geçirmİ§tİ. 
O döneme kadar Yemen'de Abbas) Halifesi adına okunan hutbeler kesile
rek Mısır Hal if esi adına okunma ya ba§lanmı§tır. ' 3• Yemen hükümdan es
Suleyhi 1 062'de hac yapmak için Mekke'ye geldiğinde buraya hakim olan 
Ebu Tayyib Oğullarının elinden idareyi alarak, halka İhsanlarda bulun
mu§, Hicaz'a fazlaca yiyecek sevk edip, halkın hayat prtlarını 
kolayla§tırarak onların gönüllerini kazanmı§tır. Ayrıca bağlı olduğu tara
fın alimeti olan beyaz renk kuma§la Kabe örtülmü§tÜr. 1 17 

134 Ebu Tayytb Takiyyuddtn el-Fisi el-Mekki, Şıfau'l-Garam bi Ahbari'l-Beledı 'l-Haram 
II, (tah. Ö. Abdusselam et-Tedmuri), Beyrut 1405/ 1 985, s. 3 1 1 ;  Arif Ahmed Abdulğaııl, 
Tarıhu Umerai'l-Medlnetı l-Münevvere, Dımqk 1996, s. 236 vd; es-Seyytd Ahmed b. es
Seyyid Zeynl De h lan, Umerau'l-Beledi'l-H ara m, Beyrut -, s .  28 vd; Muhammed 
Cemaleddtn es-Surur, Siyasetü'l-Fatımiyye el-H ariciyye, Kahire 1 396/1976, s .  27 vd. 

1 35 el-Kalka§andt IV, s. 275 vd; A. Abdulğanl, Umerau'l-Medlne, s. 238 vd. 
136 İbnu'l-Eslr IX, s. 614  vd; İbn Keslr XII, s .  73 vd. 
37 İbnu 'l-Eslr X, s. 30; İbnu'l-Cevzl XVI, s. 83; İbn Keslr XII, s .  97; H.İ.Hasan, İsl.im 
V, s. 245; M.Galib, a.g.e., s. 234; es-Suleyhl'den §efkatle beraber adil bir idare �ören lı. ılk, 
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Su lcylıilcr vasıtası ilc H icaz'a hakim olan "Ha§İmiler" ailesi 1 2 0 1  yı 

l ı ı ıa kadar İ§ ba§ında kalmı§tır. Ha§İmiler, Fatımi-Abbasi rekabetinden 
ı s t i fade ederek tamamen menfaate dayalı bir politika izlemi§, hangi taraf 
çok para verirse hutbeyi onların adına okutmu§lardır. Bu uygulama Hicaz 
halkına ve lıacılara zarar vermİ§; Fatımiler adına okunan hutbe Irak hacı
l a rı n ın yollarda ve Kabe'de eziyete uğramasına sebep olmu§; Abbasiler 
adına okunan hutbe ise, Mısır'dan temin edilen mal ve erzakın gönderil
ıııcıııcsine, dolayısıyla da kıtlık dağınasına yol açmı§tır. Bu tür meseleler 
yüzünden H icaz bölgesinde halkın huzuru bozulmu§, birtakım sosyal 
problemler belirmi§, hırsızlık ve soygunculuk olayları çoğalmı§tır. 1 38 I 069 
senesine gelindiğinde Ha§imilerin çıkar politikasının gereği olarak Fatımi 
Mustansır adına okunan hutbeler kesilerek Abbas) Halifesi Kaim Biem
rillah ve Selçuklu Sultanı Alp Arslan adına hutbelcr okunmu§tUr. 1 39 Hut
belerin Sünni halife adına okunmasının sebebi, o dönemde Mısır'da kor
kunç bir kıtlığın hüküm sürmesi ve Hicaz'a gereği kadar yiyecek gönde
ri lememesidir. 140 

ondan son derece memnun olmu§tUr. Mekke'deki Hüseyni Şerifler, es-Suleyhi ile 
).\ÖrÜ§erek onun Mekke'den çıkmasını ve yerine kendi tayin ettiği birinin §ehirde kalma
sını teklif ettiler. es-Suleyhi, Muhammed b. Cafer Ha§imi yi kendine naib yaparak, ona 
mal ve elli askerden olu§an bir kuvvet verdi. Böylece Suleyhiler hakimiyeti Mekke'de 
kurulmu§ oldu. Bkz. Z. De h lan, a.g.e., s. , s. 3 1 .  
el-Abbadi, a.g.e., s .  343 vd; C.Cahen, Osmanlı/ardan . . .  , s .  48. 

' ''' İbn Kesir XII, s .  1 07; Ibn Tağriberdi V, s .  22  vd. 
' ' Mısır'daki iç karı§ıklıklar, askeri gücü olu§turan Türkler ve diğer unsurlar arasında 

meydana gelen iktidar kavgaları yüzünden ülke ekonomisi çökmü§tÜ. Nil'in ta§maması 
ve yağmalar yüzünden köylülerin mahsul ekernemeleri ülkede kıtlık doğurmU§tU. Mey
dana gelen salgın hastalıklar da buna eklenince durum vahim bir hal almı§tı. Açlık o ka
dar had safhaya varmı§tı ki, kitap ciltlerini, kedi ve köpekleri yiyen halk, bu defa, avla
dıkları insanları yemeye ba§lamı§lardı. Yeri belli olmasından dolayı ölülerin mezardan 
ç ıkarılarak yenmemesi için cenaze sahipleri ölen yakınlarını gece defn eder hale gelmi§ti 
(!3kz. İbn Müyesser, a.g. e., s. 36 vd; Zehebi, el-İber II, s. 235; İbn Tağriberdi V, s. 1 8; 
l bnu'l-Esir X, s. 6 1  vd; İbn Kesir XII, s. 107) .  Mustansır'ın saltanatı zaafiyet geçirmi§, 
halife açlıktan kurtarmak için kendi aile efradını bile Şam'a göndermi§ti. Yiyecek temini 
için devlet hazinesindeki her §ey satılmı§, bunlar da yetmediği için Halife kendi §ahsi 
hazine ve mallarını da satmı§tır. Mustansır'ın 10 000 hayvanından geriye ancak üç bey
).\ıri kalmı§tı. Hatta Halife'nin veziri Ebu'l-Mekarim'in hayvanını sarayın kapısında 
U§ağının elinden alan üç ki§i keserek yemi§ler, vezir de bunları yakalatarak sarayın kapı
sında astırmı§tı. Sabahleyin kalktıklarında ise bu adamların etlerinin aç insanlar tarafın
dan soyulduğu ve geriye sadece kemiklerinin kaldığı görülmü§tÜ. Bkz. İbn Tağriberdi V, 
s. ı 8 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 1 7  vd; e§-Şehab! I, s. 375 vd; el-Abbadi,a .g.e., s. 300 vd. 
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Mısır'da devam eden §iddetli kıtlık yüzünden Halife Mustansır l l icu. 
emirine yeterli para ve gıda yardımı yapamamı§tı. Sıkıntıya dü§en Mekke 
emiri Kabe'nin örtüsü, oluğu ve kapısı üzerindeki altınları alarak bunları 
eritip dinar olarak bastırdı. Medine emiri de Mescidi Nebevi'deki kandil
ler üzerinde bulunan altınları almı§tı ." '  Bu fırsattan istifade eden Mekke 
emiri Muhammed b. Ebi Ha§im, Alp Arslan'a bir elçi göndererek Şii hut
besinin kesilip, yerine Sünni hutbesinin okunınaya ba§landığını bildirdı. 
Ayrıca ezanlardaki Şii alametlerini kaldırdı. Bu haberi alan Sultan Alp 
Arslan, Me kk e emirine hilat ve 30 000 dinar gönderdi; ayrıca her sene ı O 
000 dinar vermeyi de vaadetti. Gelen elçiye eğer Medine emiri de aynı i§i 
yaparsa ona da §imdi 20 000 dinar ve her sene için 5 000 dinar veririm, 
dedi. 142 Böylece Fatımi Halifesi Muiz'den beri yüz yıla yakındır Hicaz'da 
okunmakta olan Şii hutbesi kesilerek Sünni hutbesi okunınaya ba§lanmı§ 
oldu. 

Hutbelerin Sünni Halife adına okurulduğu ve ezanlardaki Şii alarneti
nin kaldırıldığı söylendiği halde, olayların geli§iminden durumun böyle 
olmadığı anla§ılmaktadır. Zira, ı 070'de Halife Kaim Biemrillah, e§-Şerif 
Ebu Talib el-Hasan b. Muhammed'i bir miktar mal ve hilat ile Mekke 
emirine göndererek, ezanlardaki Şii alarnetini kaldırmasını isteyecektir. 
Ama Ebu Ha§im, bu Hz. Ali'nin ezanıdır, diyerek buna yana§madıysa da, 
e§-§erif Ebu Talib'in ikna edici konu§ması ve Abdullah b. Ömer'in rivaye
tini nakletmesi 143 üzerine ezanlardaki Şii alameti kaldıracaktır . '  .. Böylece 
Mekke'de Sünni hutbeden sonra Sünni ezan uygulamasına da geçilmi§tir. 

Melikph döneminde de Hicaz'a olan ilgi devam etmi§, Kabe ile ilgili 
birtakım uygulamalar yapılmı§tır. ı 073 senesinde Sultan Melikph'ın elçisi 

14 1 İbn Kesir XII, s. 1 07; İbn u '1-Cevzi XVI, s. 1 1 6 vd. 
142 İbnu'l-Esir X, s. 6 1 ;  İbn Kesir XII, s. 1 09; Zehebi, el-İber II, s. 3 1 2 ;  el-Yafii III, s. 85;  

İbn Tağriberdi V, s. 85; Suyfıti, Tarihu'l-Hulefa, s. 421 ;  A.Arif Abdulğani, Tarıhu 
Umerdi Mekketı 'l-Mükerreme, Beyrut 1 4 1 3/ 1 992, s. 430. 

143 Müslümanlar muhacir olarak Medine'ye geldiklerinde namaz vakitlerini duyuracak özel 
bir i§aret yoktu. Bu konuda çan ve boru çalınması gibi teklifler yapılmış, fakat Hz. Pey
gamber bunların gayrimüslim adeti olduğunu söyleyerek kabul etmemi§ti. Sonra Bıbl-ı 
Habe§i'yi çağırarak namaz vaktini duyurması için ona (bilinen §ekliyle) ez:ın okum:ısıııı 
emretmi§ti. Bu hadis Abdullah b. Ömer tarafından nakledilmi§tir. Bkz. Zcyniiddiıı 
Ahmed ez-Zebidi, Sahib-i Buhdri Muhtasarı Tecrid-i Sarıh Tercemesi II, (n§r. A lııııcıl 
Naim),  İstanbul 1 975, s .  550 vd. 

144 • 

• d Ibn Tağrıber i V, s. 9 1 .  
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yanında davul v e  bukat olduğu halde Mekke'ye ulaprak, beraberinde 
Kabe için sarı ipekten dokunmu§ bir örtü getirmi§ti. Bu örtü Gazne Sul
tanı Mahmud tarafından dokutturulmu§ ve üzerinde Mahmud b. Sebük
tekin ibaresi yazılmı§tı. Sultan Mahmud zamanında bu örtü Kabe'ye gön
derilmek üzere Nisabur'a getirilmi§ ve burada Ebu'I-Kasım ed-Dehkan 
ısimli bir phsın yanında kalmı§tı. Birtakım engeller yüzünden zamanında 
Kabe'ye ulaprnayan bu örtüyü vezir Nizamülmülk mezkur phıstan 
alarak Melikph adına Kabe'ye göndermi§ti. Böylece Patımilerin beyaz 
renkli örtüsünden sonra Melıkph'ın göndermİ§ olduğu sarı renkli örtü 
Kabe'ye örtüldü."5 

Mekke emiri Muhammed b. Ebi Ha§im'in samirniyetten uzak ve fay
dacı politikası çok geçmeden kendini göstermi§tir. Tarihi kaynaklarda 
zalim, facir, rifızi, habis ve kan dökücü bir insan olarak vasfeciilen bu p
hıs, aynı zamanda hacıları öldürüp, onların mallarını yağmalamaktan 
kaçınmamaktaydı. "6 Tamamen çıkarları doğrusunda hareket ettiği içindir 
ki, Mısır Halifesi Mustansır ona bir elçi göndererek ( 1 074) ,  Alp Arslan ve 
Kaim Biemrillah vefat etti; hutbeleri artık benim adıma akut, dedi. Aynı 
zamanda emire değerli hediyeler de göndermi§ti. Emirin adamları da onu 
korkutarak, eğer Şii hutbesi okutmazsan Mısır'dan gelen yardım kesilir, 
dediler. Ebu Ha§im, dört yıl be§ aydan beridir okunmakta olan Sünni 
hutbesini kestirerek Şii hutbesi okutınaya ba§ladı."' Bu olayla birlikte 
Sünni-Şii çeki§mesinin tarafları olan Selçuklular ve Fatımiler arasındaki 
mücadeleyi kutsal topraklarda §imdilik Fatımiler kazanmı§ bulunmak
taydı. 

Hicaz'da ortaya çıkan Fatımi üstünlüğü fazla sürmeyecektir. Zira 
Melikph, Hicaz i§lerine daha fazla önem vermeye ba§ladı. 1 0 75 'de Klıfe 
§ehrinin kendisine ikta olarak verilen ve "Tavli" lakabı ile tanınan emir 
Cenfel e t-Türki Kutluğ b. Güntekin (öl. 1 086) hac emiri oldu. Bu phıs, 
hac emirliği görevine getirilen ilk Türk'tür. 1 48 Cenfel et-Türki, Mekke 

145 Ibn Tağrıberdi V, s .  96; A.Abdulğani, T. Umerai Mekke, s. 432. 
146 • 

Ibn Tağrıberdi V, s. 95. 
147 Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 67; Ibnu'l-Esir X, s. 97 vd; Ibn Tağriberdi V, s .  98; el-Yafii III, s .  

94; Sı bt, a.g.e., s. 17 4;  İbn Müyesser, a.g.e., s. 42; A. Abdulğani, T. Umerai Mekke, s. 43 1 ;  
M.  C .  es-Sun1r, Siyasetü . . . , s .  30. 

,., İbn Kesir XII, s .  1 2 1 ;  A.Abdulğani, T. U.Mekke, s. 432. 
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cıııiri Muhammed b. Ha§im ile buluprak, onun Melikph'ın kız kardqı 
ilc evlenınesini görü§tÜ. Böyle bir evliliğin kendisine sağlayacağı itibar 
Mckke emirine cazip gelmekteydi. Ama Mısır'dan da vazgeçmek 
istemiyordu. O sebeple iki adamını Mısır'a gönderdi. Bunların verecekleri 
bilgiye göre Mısır'da i§ler iyi gidiyorsa, Şii Halifesi adına okunan hutbe
lere devam edilecekti. İ§lerin kötü gittiği anla§ılırsa, o zaman durumu 
daha iyi olan Sünni Halife ve Selçuklular adına hutbe okutturulacaktı. 

Emirin adamları Mısır'da i§lerin iyi gitmediği konusunda haber 
gönderdiler. Bu arada Mısır Halifesi de bin dinar yollamı§tı. Bu i§ler olur
ken hac emirinin mektubu geldi. Mektupta düğün gününün kararla§tırıl
dığı, geçmi§ ve gelecek seneler için emire 20 000 dinar gönderildiği, fakat 
bu paranın 1 O 000 dinarının mihir parası olarak alıkonulduğu bıldırılı
yordu. Bu durum kaqısında evlenme i§inin sağlamla§tığını anlayan Mekke 
emiri, Şii hutbesini kestirerek, Sünni hutbesi okutınaya ba§ladı. 149 
Mekke'de bu i§ler olurken Medine'de de yeni geli§meler yapnmaktaydı. 
1 076'da Medine'ye hakim olan ve yedi ay Medine emirliği yapan el
Hüseyn b. Ahmed, Sünni hutbesini kestirerek Şii hutbesine dönmÜ§tÜ. 
Bu �ahsın §ehre hakim olması üzerine önceki emir el-Hüseyn b. Muhenna 
§ehirden ayrılarak Sultan Melık§ah'ın yanına gitmi§ti. 150 

Mekke emirinin Sünni hutbesi okutınası sebebi ile, Abbas! Hali
fes i'nin bu phısla ili§kilerinin devam ettiğini görmekteyiz. 1 076 senesinde 
Halife el-Muktedi için biat almak kastıyla Ebu �alib ez-Zeynebi'nin bir 
hilat ile emire gönderildiği bilinmektedir." '  Aynı ili§kilerin devamı 
mahiyetinde olarak ertesi sene ( 1 077), Halifenin vezirı Fahru'd-Devle b. 
Cehir'in emriyle yaptırılan ve her tarafı altınlada nakı§landıktan sonra 
üzerine "La İlahe İllallah, Muhammedun Rasulullah, el-İmamu'l-Muktedi 
Biemrillah Emirü'l-Müminin" yazılı olan büyük bir mihrap Mekke'ye 
gönderildi. Mihrabın Mekke'ye nakledilmesi esnasında Ebu Ha§im'in 
yakın adamlarından biri de nakil i§lemine refakat etti. ''' 

149 İbn u '1-Cevzi XVI, s. 1 7 1  vd; e§-Şehabi I, s. 386. 
1 50 . . 

Ibnu'I-Cevzi XVI, s. 1 80; Ibn Tağriberdi V,  s. 1 04; A.Abdulğani, T. U.Medıne, s. 240. 
15 1 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 84. 
152 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 90; A.Abdulğani, T. U.Mekke, s. 432; Muhammed H. )l" IHklı ,  .-1 

Hadaratu 'l-islamiyye, Beyrut 1404/ 1 984, s. 32. 
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Enıl:rin adeta huy haline gelen çıkarcılığı tekrar nükscdincc, Sünni 
l ıutbclcrini kestirerek yeniden Şii hutbe akutmaya ba§ladı. Şii hutbesinin 
okunmasıyla iktifa edilmedi; Abbas! Hallfesi'nin gönderdiğı bahsi geçen 
minher de eml:rin direktifiyle parçalanarak yakıldı. Şii hutbesi okutmanın 
yanı sıra Sünnllere kar§ı dü§manca tavırlar da sergilenmeye ba§landı. 
Mekke'nın fakihi ve müftisi olup, son derecede zahid ve müttaki bir phıs 
olan Ebu Muhammed el-Hıttl:nl'de (öl . 1 0 79) Sünnllere dü§manlık 
politikasının kurbanı olmu§tur. Mekke'deki Rafızller bu §ahsı eml:re §İka
yet ederek onun tesiriyle Sünnllerin kendilerini buğzettiğini söyleyip, 
cezalandırılmasını istediler. Mekke eml:ri bu Sünni alımİ yakalattırarak, 
ilerlemİ§ ya§ına rağmen onu fena §ekilde dövdürdü. Yediği sapanın tesi
riyle hayli hırpalanan Ebu Muhammed müteakip günlerde vefat etti. "' 

Mekke emirinin bu davranı§ını kabul etmeyen Selçuklular hemen 
harekete geçerek duruma müdahale etmİ§lerdir. Hac Emin Cenfel et-
1 ü rki 1 079' da hac em iri olarak insanlara hac yaptırmanın yanında, Mısır 
Hallfesi adına okunan hutbeleri kestirerek, yeniden Halife Muktedi ve 
Melikph adına hutbe okuttu. 154 Fakat ileriki tarihlerde değİ§en bir §eyin 
olmadığı görülmektedir. Zira Mekke eml:ri kararsız durumunu devam 
ettirmİ§tİr. Esasen Mısırlıların devreye girerek Sünni hutbesini kestirip, 
Şıl: hutbesi okuttukları anla§ılmaktadır. Kaynaklar bu olayın hangi tarihte 
gerçeklqtiğine dair açık bilgi vermemektedir. Ama, Selçukluların KUfe 
müstelzimi ve hac eml:ri olan Cenfel et-Türki (öl. 1086) bu vazifesini 
aralıksız on iki sene devam ettirdiği ve son olarak 1 085 senesinde hac 
emirliği yaptıktan sonra vefat ettiği dikkate alınırsa, Şii hutbesinin tekrar 
okunınaya ba§lanmasının bu tarihten sonra olması icap eder. 155 

1 0 86 'de Medine'ye gelen bir Alevi'nin Mısır Hallfesi adına hutbe 
okuttuğu ve §ehrin eml:ri el-Hüseyn b. el-Muhenna'nin Medine'den kaç-

153 . • 

Ibn Tağriberdi V, s. 1 09; Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 209 vd; es-Semanl, el-Ensdb II, s.235 vd. 
"• İbn Keslr XII, s. 1 29;  İbnu'l-Cevzl XVI, s. 206. 
ı H Cenfel et-Türki, çokça Kur'an okuyan, namazianna m umazam devam eden, dirayet 

sahıbı, ıdaresi güzel, hac yollarını ıslah etmi§ ve hacıların ihtiyaç duyduğu mekanlar 
yaptırmı§ cesur bir insandı. Bu meziyederinin yanı sıra asayi§sızlik durumlarında çok 
müsamahasız davranırdı. Bu yüzden onunla Araplar arasında pek çok olaylar cereyan 
etmı§ti ve Araplar ondan korkarlardı. Bu korkuları sebebiyle, o hayatta iken bu �i yap
maları mümkün görülmemektedir. Bkz. İbn Kesir XII, s. 1 42 ;  İbn Tağriberdt V. s. 1 22 :  
Ibnu'l-Esir X,  s .  1 63 .  
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ı ı ıak zorunda kaldığı anla§ılmaktadır. "• Bu geli§ me üzeri ne, Cenk·! ct
Türki'den sonra hac emirliğine getirilen Humartekin ei-Hasnani 1 086 
tarihinde insanlara hac yaptırdığı gibi, Mekke ve Medine'de Fatımi Hali
fesi adına okunan hutbeyi de kestirerek yerıne Sünni hutbesi okutmU§tUr. 
Aynı zamanda Mısır Halifesi'nin adı yazılı ve Kabe'nin kapısına asılı olan 
levhaları söktürerek, yerine Halife Muktefi'nin adı yazılı levhalar astırmı§
tır. 1 57 Böylece Mısırlılar adına okunan hutbe fazla sürmeden tekrar 
kaldırılmı§tır. 

e - M e k k e ' n i n  S e l ç u k l u  H a k i m i y e t i n e  A l ı n q ı  
Türkistan'dan Yemen'e kadar genİ§ bir coğrafyaya hükmeden Sultan 

Melik§ah, kendi döneminde Hicaz İ§lerine özel bir önem vermİ§tİr. 
Mekke ve Medine'deki Şilierin yanısıra çöl Arapları da hacılara zorluk 
çıkarmaktaydılar. Bedevi Araplar hacıların Kabe'yi ve Hz. Peygamber'in 
kabrini ziyaretini yasaklıyor, mallarını gasp ediyor ve hacılardan haraç 
alıyorlardı. Ravendi'nin ifadesine göre; hacılardan yedi kırmızı dinar 
almaktaydılar. Bu durumu bir zımmi adeti olarak kabul eden Melikph, 
hacılardan vergi alınmasını yasaklamı§tı. Mekke'de genİ§ depolar yaptıra
rak zengin, fakir herkesin istifadesine sunmu§ ve hacıları zalimlerin insa
fına terk etmemİ§tİ. Ayrıca Hicaz-Suriye yolunun su mahzenlerini yaptır
mı§, Mekke ve Medine emirlerinin yanı sıra bölge insaniarına da çokça 
İhsanlarda bulunarak onları memnun etmİ§tİ. 158 Melikph, hacıların kutsal 
topraklara gidi§ geli§lerini kolayla§tırıcı tedbirlerin yanı sıra, vergilerde de 
hacıları korumu§tur. 1 082 senesinde b!ri Halife Muktedi, diğerı de kendi 
adıyla iki levha yazdırarak, hacılara satılan ve alınan §eylerden vergileri 
kaldırdığını ilan etmİ§tİ. Bu levhalar halkın görmesi için Hulbe ve 
Camiu'l-Kasr kapılarına asılmı§tı ." '  

Sultan Melikph, Hicaz bölgesinde süregelen karı§ıklığa bir  son verip, 
zaman zaman bölgede tesis edilmeye çalı§ılan Fatımi nüfuzunu tamamen 
kırmak ve Hicaz ile Yemen'i zaptederek Selçuklu mülküne katmak kas
tıyla 1 09 1  'de harekete geçti. Gönderilen Selçuklu kuvvetleri Mekke'yi 

156 İbnu'l-Cevzl XVI, s. 1 80. 
1 57 İbnu'l-Eslr X, s .  1 58; İbn Keslr XII, s. 1 4 1 ;  İbnu'l-Cevzl XVI, s. 2 56; Zehclıl, eUber l l , 

s. 340; el-Yafi l III, s. 132 .  
158 Ravendl I, s .  128 vd;  e l-Yezdl, a.g.e., s. 62 vd;  A.Ocak, a.g.m., s. 4 1 3  vd. 
1 59 Sı bt, a.g.e., s. 2 1 6; Ravendl II, s .  1 2 8. 
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zaptcdincc buranın emiri Muhammed b. Ebi Ha§im §Chirdcn kaçarak 
Bağdad'a gitti ve emidiğini elinden alan Türkmenlere kaqı yardım tale
binde bulundu."'0 

Hicaz'dan sonra, babası Alp Arslan'ın yapmak istediği §ekilde Mısır 
meseles ini de kesin bir çözüme kavu§turmak161 ve bu deva bulmaz derde 
çare olmak isteyen Melikph, 1 092 senesinde İsfehan'dan Bağdad'a hare
ket etti. Melikph, hilafet merkezine ula§tığında kendisini ziyarete gelen 
emir Çubuk'a Hicaz ve Yemen üzerine yürümesi emrini vermi§ti. Bu ku
mandan da 1 092-1 093'de harekete geçti ve emirlerinden Saduddevle 
Gevheriyin'i bu i§le görevlendirdi. Onun vazifelendirdiği Tuqek, Ye
men'e geçerek bölgenin zaptım tamamladı. 1 62 Yemen'in ele geçirilmesi 
tamamlanmasına rağmen M elikph'ın ömrü vefa etmediği için Mısır me
selesi yine yarım kalmı§tı . M elikph'ın vefatıyla ortaya çıkan bo§luktan 
istifade eden Mekke emiri ve diğer Araplar eski yağmacılık ve talan günle
rine dönmü§lerdir. 163 Melikph'ın vefat etmesi ile Şii-Fatımiler meselesi 
halledilemediği gibi, onların faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etme 
imkanı da ortaya çıkmı§tır. 164 

160 Ibnu'l-Esir X, s. 200; A.Abdulğani, T. U.Mekke, s. 433. 
1•1 r· b K I' . 

n a anısi, a.g.e., s. 200. 
162 İbnu'l-Esir X, s. 203 vd. 
161 Melik§ah'ın vefatından sonra evlatları arasında çıkan taht kavgalarına bağlı istikrarsızlık, 

bütün ülkede olduğu gibi, Hicaz bölgesinde de kendini hissettirmi§tir. 1 092 senesi Zil
kade ayında Haface oğulları hac emiri Humanekin'in korumasında olan hacılara saldıra
rak onları yağmalamak istemi§lerdir (Bkz. Zehebi, el-İber II, s. 247; İbn Kesir XII, s .  
1 50; C.Cahen, a.g.e., s. 49). 1 093 'de Mekke Emiri Muhammed b. Ha§im hacıların 
yağmalanması emrinı vermi§ ve onun emriyle saldıran Araplar, Şam bölgesi hacılarını 
yağmalamı§lar, bu saldırıdan kurtulabilen bir grup memleketlerine geri dönebilmi§tir. 
Irak hacıları ise meydana gelen talan ve kıtaller yüzünden bu sene hac yapamamı§lardır 
(Bkz. Zehebi, el-İber I I, s. 3 5 1 ;  Zehebi, Düvel II, s.249; el-Yafii III, s .  1 42 ;  İbn Tağriber
di V, s. 1 3 5) .  Mekke Emiri Muhammed b. Ha§im'in (öl . l 094) vefatından sonra yerine 
oğlu el-Kasım b. Muhammed geçti. Bu §ahıs Mekke emiri iken, Esbehez b. Sanekin 
komutasındaki güçler Mekke'ye taarruz ederek §ehri ele geçirdiler. Mekke emiri §ehir
den kaçtı. Esbehez Şevval ayına kadar Mekke'de kaldı. 1095'de topladığı kuvvetlerle Es
behez'e h ücum eden Kasım, §ehri geri alarak idareyi ele geçirdi. 1 124 senesinde ölünceye 
kadar bu görevde kaldı. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 239 vd; es-Seyyid Dehlan, a.g.e., s. 32 vd. 

164 Melık§ah'ın ölümünü fırsat bilen Faumiler, el-Efdal komutasındaki bir ordu ile Kudüs'e 
kar§ı harekete geçerek ( 1 095) §ehri ku§atıp, kırk gün mancınıklarla dövmü§lerdir. Şehre 
hakım olan emir Artuk'un oğulları Sökmen ve İlgazi §ehrı terk etmek mecburiyetinde 
kalmı§lardır. Böylece Kudüs tekrar Fatımilerin eline geçmi§tir. Bkz. Zehebi, Düvel II, s. 
253; Ibn Tağriberdi V, s .  1 57; İbnu'l-Verdi II, s. 1 3 .  
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B- Ş i i  KAYNAKLI DÜŞÜNCELER KARŞ ISINDA SELÇUKLUL A R  

Selçukluların Sünni İslam dünyasının liderliğini ele almalarından 
sonra, en fazla uğra§mak zorunda kaldıkları mesele daha önce ipret edıl
diği gibi Şiiliktir. Bu grupla çqitli bölgelerde, deği§ik §ekillerde büyük bir 
mücadelenin verilmesi zarureti ortaya çıkmı§tır. O dönemde Şıilığın en az 
Sünniler kadar, hatta onlardan daha tqkilatlı oldukları rahatlıkla 
söylenebilir. Bu örgütlenmenin ba§ını da, her yönden Fatımiler çekmek
teydi. Mısır'da Kahire merkez olmak üzere tqkil edilen bu devletin tam 
manasıyla uzantıları sayılabilecek tqekküller, özellikle Hicaz, Yemen, 
bugünki Suriye ve Irak ile İran'ın batısında hakim idiler. İ§te Selçuklular 
Devleti böylesine geni§ bir cephede mücadele etmek zorunda kalmı§tı. 

Fatımilerle siyasi ve askeri alanlarda verilen mücadelenin yanında, 
bunlardan çok daha geni§ ve önemli bir ba§ka sahada da §iddetli bır uğra§ 
verilmi§tir ki, fikri ve ilmi alanda gerçekle§en bu mücadelede de Sünniler, 
Selçuklular sayesinde gerçek manada bir üstünlük sağlamı§lardır. Böyle
likle siyasi ve askeri alanlardaki hapnlar için gerekli olan manevıyatın 
yanında, İslam'ın ilim ve fikir hayatında da yeni atılımlar yapması temin 
edilmi§tir. Eğer bu mücadele kaybedilmi§ olsaydı, Şii fırtınasını müreakip 
ortaya çıkan Haçlı kasırgası, İslam alemini belki de yok edebilirdi. 

Çqitli tehlikeler kaqısında Sünni İslam dimdik ayakta durulabilmi§ 
veya en azından fazla zarar görmemi§ ise bu, fikri planda sağlanan bütün
lüğün bir sonucudur. Böyle bir sonuç ise ancak, Sünniliğe muarız fikir
lerle yapılan mücadelenin sonunda kavu§ulan dü§ünce birliği ve muarız 
fikırlerin ayıklanmasıyla sağlanabilmi§tir. Nitekim Selçukluların uğra§mak 
zorunda kaldıkları Şii kaynaklı hareketlerin ba§ında Batınilik gelir. Tarih 
içerisinde çqitli adlarla anılan İsmailiyye, 165 Selçuklu ülkesinde ise daha 

165 İran milli ruhunun yaranığı bir intikam hareketi olan, temelde eski İran (Mecusi-Fars) 
dü§üncesine dayanan ve Müslümanlardan intikam almak gayesi ile kurulan bu hareket 
zaman içerisinde çqidi adlar altında faaliyet göstermi§tir. Zaman ve zemine göre dcğı�ık 
adlar almakla beraber ortak özellik devam etmi§tir. Baonilik, deği§ık zamanlarda Elıfı 
Müslimiyye, Hürremiyye, Babakiyye, Mukaniyye, Nusayriyye, Sabbahiyye, Fidavıyyc, 
Talimiyye, Ha§i§ iyye vb. adlarla anıla gelmi§tir. Belirli bir dönemden sonra Batıniyyc ik 
İsmailiyye birbirinden ayıt edilemez hale gelmi§ ve biri diğerinin yerine kulbnılıııı)ı ı ı  
Bkz. Ahmed Atq, "Banniyye", İ.A. Il, s .  339; T.H.Balcıoğlu, a.g. e., s .  I S  vd; A . i l l ı . ı ı ı, 
a.g.m., s. 1 92 ;  A.K.Hilmi, a.g.e., s. 1 69; Y.Gavanime, a.g.e., s. 1 8. 
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çok "Bitıniyyc" veya bu propagandayı yapan lider 1 lasan Sabbah'dan do
layı "Sabbahiyye" olarak tanınmı§tır. Hasan Sabbah grubu, İsmailiyyenin 
daha çok terör ve katliam yapanı olup, bunu da fedailer eliyle gerçekle§
tirmesinden dolayı "Fidaviyye" 166 veya hasımlarını öldürecek fedailerine 
ha§ha§ yedirerek onları uyu§turmalarından dolayı "Ha§i§iyye" olarak da 
tanınmı§lardır'•' Bu hareket Selçuklulara ve Sünni dü§ünceye dü§man olan 
Fatımiler tarafından desteklenmenin yanı sıra, ihtilalcı karekteriyle de 
Selçuklu ülkesinde insanlara tesir edecek ve sosyal düzeni bozacak bo
yutlara ulapcaktır. 168 

1 - B a t ı n i l i k  

Batıniler, mevcut siyasi yapılanmaya muhalif oldukları gibi, Müslü
manların ekserisinin inanç esaslarına da kaqıdırlar. Onlar kendi mezhep 
anlayı§ları içinde deği§ik bir yol ve yorum kabul etmek suretiyle inanç 
sistemlerini olu§turmu§lardır. S istemin temeli batıni yoruma dayandığı 
için, sadece kendilerince kabul gören birtakım bitıni yorumlara yönele
rek, Müslümanların büyük çoğunluğunun kabullerine ters dü§en görü§ler 

,.,. Kalka§andi: "Bu grup, Şianın İsmail b.  Cafer es-Sadık'a mümesip olanlarının adıdır. 
Bunlar irikat bakımından diğer Şiilerden ayrılırlar; imametin Hz. Ali'ye n ass yolu ile geç
n ği itikadındadırlar. Bunlar öldürdükleri kimselerin malianna sahip olduklarından dolayı 
"ei-Fidaviyye" adını alırlar. Bu gruba Acem diyarında "el-Bitıniyye" denir. Bazı görü§le
rinde ilhadda olmalarından dolayı "Melahide" olarak da adlandırılırlar" demektedir Bkz. 
Kalka§andi I, s. 154 vd. 

16 7 N.Çağatay-İ.A.Çubukçu, a.g.e., s. 84 vd. Bu hususta daha geni§ bilgi için konuyla ala
kah §U eseriere müracaat edilebilir: Ahmed Emin, Fecru 'l-İslam, Beyrut 1 969; Bemard 
Lewis, Ha�ı�iler, (tre. Ali Aktan), İstanbul 1995; Abdulmünim el-Hafni, Mevsuatu'l
Fırak ve'l-Cemaaı ve'l-Mezahibu'l-İslamiyye, Kahire 1 41 3/ 1 993; Muhammed Ar§id el
U kayli, e�-Şia, Arnman 1 980; Muhammed Nasr Muhenna, el-Futuhatu'l-İslamiyye ve'l
Alakatu 's-Sıyasiyye fi Asya, İskenderiyye 1990; Fethi Muhammed ez-Zağabi, Gulatu'�
Şia ve Tesiruhum bı 'l-Edyyani'l-Muğayirati lı 'l-İslam, Tama 1409/ 1988; Muhammed 
Aqid el-Ukayli, e�-Şıa, Arnman 1 980; Maniu b.  Hammad el-Cehni (editör), el
Mevsuatu'l-Müyessere jl'l-Edyani ve'l-Mezahibi'l-Muasere, Riyad 1 409/ 1 989. 
Aslen I ranlı olan bu insanlar, Müslümaniann kendileri üzerinde hakimiyet kurmalannı 

bir türlü hazmedemiyorlardı. Eski İran medeniyet ve hakimiyetini yeniden canlandırmak 
isteyen bu ki§iler arzularına kılıç ve kuvvet yoluyla ula§amayacaklanndan dolayı, emelle
rini gerçekle§tirmek için gizli bir topluluk olu§turarak gayelerine ula§ınak istediler. Asıl 
hedefleri Müslümanlar arasına gizlice nifak sokmak ve İslam'ı yıkmaktı. Bunu gerçek
le§tirebilmek için İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve hadisleri kendi istekleri doğ
rultusunda tevil etmek sureti ile onları hakiki manalarından uzakla§tırıyorlardı. Bkz. N. 
Çağatay-İ.A. Çubukçu, a.g.e., s. 76 vd. 
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bcı ı imscıı ı i§lcrdir. ""' Dolayısıyla Bitıni olmayan Müslüman alimler taral t ı ı 
dan inançları kınanmı§ v e  kendileri yerilmi§tir. "" 

Kur'an'ın ve hadislerin bir zahir (açık), bir de barın (gizli) manasının 
olduğu ve bunların ancak Allah tarafından belirlenmi§ masum bir imam 
tarafından anla§ılabileceğini iddia edenlerin yanında, merkezi idareye kaqı 
gizlice te§kilatlanıp muhalefet eden zümrelere de Selçuklularda genel ola
rak Bitıni denilmekteydi. O yüzden Bitıniler, esasda gizlilik prensibine 
dayanan, büyük çoğunluğun benimsediği İs lami akldeleri benimsemeyen 
ve İslam ülkelerinde idareyi hedef alan siyasi faaliyette bulunan insanlar 
topluluğu olarak da bilinirler." ' Genelde gizlilik esası ile hareket ettikleri 
için bunların men§eleri ve doğu§ları hakkında deği§ik görü§ler ileri sürü!-

- ·  172 mU§ tUr. 

169 Tanrının, imamların bedenine hulul emgıne ve kainatı onlar vasıtasıyla yönettiğine 
inanırlar. Gazali, onların iki ilaha inandıklarını, birini diğerinin varlığının sebebi 
addettiklerini, bu yüzden de bu mezhebin dı§ının Rafızilik, içinin ise tam bir küfür oldu
ğunu söyler [Bkz. İmam Gazali, Batzniliğin İç Yüzü, (tre. A.İlhan), Ankara ı 993, s. 23; 
A.Atq, a.g.m., s. 339; A.İlhan, a.g.m., s. ı 93] .  Peygamberlik konusunda da Batınilerin 
deği§ik görü§leri mevcuttur. Onlann inançlarına göre be§er tarihi, her biri "natık" (ko
nu§an) olan peygamberlerle ba§lar ve "samit" (su san) imamlada devam eder. Her "naıık" 
peygamberin yanında onun vasisi durumunda olan "samit" bir imam vardır. (Bkz. 
B.Lewis, "İsmaililer", İ.A. V/II, s .  ı ı 20).  İsmaililere göre peygamberler; insanlara farklı 
emir ve yasaklar getirerek birbirleriyle çeli§mi§ler, güzel olan bazı hususları insanlardan 
yasaklamı§lar; buna kaqılık, zor olan bazı hususların yapılmasını emrederek onları ge
reksiz yükümlülükler altına sokmu§lardır. Bkz. A.İlhan a.g.m., s. ı 93.  

ı İslam'ın ibadetlerini kendilerince yorumlayarak, diğer İslam alimlerince kabul edılme
yen tevillere bürünmü§lerdir. Hz. Muhammed'in bazı güzel §eyleri haram kıldığını ve 
insanları akıl erdirilemeyen bir gaible korkuttuğunu söylemektedirler. [Bkz. A.Bağdadi, 
a.g.e., s. 269 vd; A. İlhan a.g.m., s. ı 93 ;  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi I, Ankara ı 988, 
s. 400 vd. ] .  er-Rizi: "Bunların maksadı §eriatı (İslam'ı) iptal ve yaratıcıyı nefyetmektir. 
Dinlerden hiçbirisine ve kıyamete inanmaz, inanmadıkları gibi bunu da açıklamazlar" 
demektedir (Bkz. er-Rizi, a.g.e., s. ı 05 ). Ba§ka bir alim ed-Devadari ise: "İsmaililer İslam 
dinini deği§tirdiler, §arap içtiler, kızları ve anaları ile günah i§lediler, haram kılınan her 
fiili Ramazanda gece ve gündüz i§lediler, camileri ve minberieri yaktılar" demek suretiyle, 
onların kötü fiilierine i§aret etmektedir. Bkz. ed-Devadari VI, s. 562. 

171 A. el-Bağdadi, a.g.e., s. 258 vd; Avni İlhan, "Batıniyye", D.İ.A. V, s. ı 92. 
112 Batınilik, bazılarına göre Meclısilik, Sabiilik ve Yahudilik gibi dinlerin karı§ımı; bazıla

rına göre Yeni Eflatunculuk gibi felsefi akımların tesiriyle geli§en bir dü§ünce sistemi; 
bazılarına göre de Şiiler in altıncı imamı Cafer es-Sadık tarafından ba§latılan ve onun oğlu 
İsmail tarafından devam ettirilen bir fikirdir. Hangi görü§ kabul edilirse edilsin, neticede 
gelinen nokta: Batınilerin Ehl-i sünnet'in siyasi birliğini bozmak ve mevcut idareyi yık 
mak iç in çqitli gayri İslami fikirlerden beslenerek geli§tiğidir. Daha gen i§ bilgi için hkt . . 
İbrahim Agah Çubukçu, Gazzalive Batınilik, Ankara ı 064, s. 30; İzmirli İsııı:ıil l l .ı kk ı , 
a.g.e., s. ı 04; S.H.Bolay, a.g.e., s. 34 vd;  M.Şerefeddin, "Batınil ik  Tarihi", /) i 1' M S 
VII, ( 1 92 8),  s. 1 vd; A.İlhan, a.g.m., s. 1 9 1 .  
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Batınilerde imarnet fikri adeta inancın temellerini olu§tUrur. Batıni
lcr, yerin ve göğün yedi kat olması, haftanın yedi gün olması gibi bilinen 
§eylerden hareketle peygamberlerin sayısını yedi olarak belirlemenin ya
nında, imamların sayısının da yedi olduğuna inanmaktadırlar. Bu inançla
rıyla diğer Şii ekallerinden ayrılmı§ ve yedi sayısına dayanmalarından do
layı "Yedi imamcılar" manasma gelen "Seb'iyye" denmi§tir. Felsefi 
ekallerden Pisagorculardan iktibas ettikleri bu esas, Bitmilerin temel 
dayanak noktasını olu§turmu§tur'" Onlara göre: İmamlar ya "zahir" yada 
"mestur" olurlar. İmaının mestur olması durumunda, mestur imam kendi
sini "dailer" vasıtası ile açık eder. Bu sebepten, imamlar ile bunların dava
sını anlatan diiler arasında sıkı bir ili§ki mevcuttur. İmamlarla beraber 
dailere de Barınilik içerisinde büyük bir mevki ve değer verilmi§tir."' Böy
lece imamdan ba§layarak apğı tabaklara kadar inen bir hiyeraqik sıra 
olu§ffiU§, Bitınl: hareketi içerisindeki insanların değeri de bu sıralamada 
bulundukları noktaya göre belirlenmi§tir. 175 

Çoğunlukla gizli doktrin esasına dayanan ve masonik bir hiyeraqi 
sistemine göre çalıpn Batıniler, mezhepleriyle ilgili sırları, Bitınl: oldu
ğunu ispat edebilen ve en yüksek noktaya ulapn phıslara vermekteydi
ler.' • Çe§itli hile ve desiselerle kandırılıp Bitınl: yapılan insanların durum
ları, onlara telkin edilen fikirler göz önüne alındığında, 117 bu dü§üncenin, 
İslam'ı yıkmak isteyen güçler tarafından te§ekkül ettirilip, çe§itli felsefi 
fikirlerle desteklenen bir hareket olduğu görülür 

1 
N.Çağatay-A.Çubukçu, a.g.e., s .  1 05 vd; el-Ukayll, a.g.e., s. 254. 

174 Batınilere göre: Mesn1r imamların sözcüsü durumunda olan daller de yüce bir makama 
sahiptirler. Batınilere göre, oniki burç bulunduğu için her burca mukabil bir dal tayin 
etmi§lerdir. Her ayda otuz gün olması hasebi ile, her dalnin otuz yardımcısı vardır. Her 
gün yirmi dön saat ve yansı on iki ettiği için, yirmi dört nakip tayin edip, günün yansı 
gece ve yarısı gündüz olmasından dolayı bunların onikisini zahir, onikisini de müstetir 
kabul etmi§lerdir. Bkz. Kalka§andl XIII, s. 242 vd; M. Halll ez-Zeyn, Tarihu 'l-Fıraki'l
islamiyye, Beyrut 1 405/ 1 985; el-Hafnl, a.g.e., s. 41 vd; ei-Cehnl, a.g.e., s, 206 vd. 

17S ei-Ukayll, a.g.e., s. 255 vd. 
17• Bemard Lewis, Tarihte ArapLır, (tre. H.Dursun Yıldız), İstanbul 1 979, s .  129  vd. 
177 Batıni dalleri davalarına kazanmak istedikleri çqidi dinlerden insanlara aniann ilgi 

duydukları konuları ön plana çıkararak yakla§maktaydılar. Müslümanlara Mehdi'nin, 
Hıristiyanlara Ruhu'I-Kudüs'ün (Peraclet) ve Yahudilere Mesih'in geleceğini vaad ede
rek misyonerlik faaliyetlerini yürümekteydiler (Bkz. R.Dozy, a.g.e., s .  35 1 ) .  Misyonerlik 
faaliyetlerini yürütürken, davaya kazandırılacak §ahıs üzerinde titizlikle çalı§ılır ve birta
kım merhalelerden sonra o §ahıs Batıni yapılırdı. Bu merhaleler ve daha geni§ bilgi i çin 
bkz. Gen i§ bilgi için bkz. el-U kay ll, a.g.e., s. 255 vd. 
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a - B a t ı n i i i k  v e  H a s a n  S a b b a h  

Batmiliğİn en önemli phsiyeti hiç §üphesiz Hasan Sabbah'dır. 
Ba§langıçta dini hakikatierin masum bir imam tarafından öğretilebilece
ğini savunduğundan dolayı "Talimiyye" olarak anılan bu hareket, sonraları 
"Sabbahiyye" §eklinde de isimlendirilecek,"' hatta Hasan Sabbah'ın getir
diği yeni yorum ve üslup sebebiyle "ed-Da'vetü'l-Cedide" dendiği de ola
caktır . ı 79 

Hasan Sabbah, bir rivayete göre Yemen umerisından Yusuf Himyeri 
neslindendir. "" Babası Yemen'den Kfıfe'ye, oradan Kum'a, Kum'dan da 
Rey'e gelerek yerle§mİ§ ve Hasan Sabbah burada dünyaya gelmi§tir." ı  
Nizamülmülk'e göre o, Tus eyaleti köylülerindendir.ıs_ Babası Şianın 
"Oniki İmam" kolu müntesiplerinden olup, bazen ilhad, bazen de dala
letle suçlanmı§tı. ısı Onun için Hasan Sabbah'ı Nisabur'da İmam Muvaffak 
en-Nisaburi'nin yanına göndererek Sünni bir eğitim almasını temin etti. "' 

Dönemine göre iyi bir eğitim aldığı anla§ılan Hasan Sabbah'ın 
Melikph zamanında Selçuklu sarayına intisab ettiği ve Sultan'a taktım 
edildiği yolundaki bilgiler pek sıhhatli bulunmamaktadır . ı s .  Yine onun 

ı7s Ahmed Atq, "Batıniyye", İ.A. II, s. 339; T.H.Balcıoğlu, a.g.e., s. 1 5  vd. 
ı 79 Hasan Sabbah'ın kurduğu ve geli§tirdiği bu Batıni hareketi, muhalif ki§ileri öldürerek 

ortadan kaldırdığı ve bu i§i ha§ha§la uyu§turulmu§ fedaileri vasıtasıyla yaptığı için 
"Ha§i§iyye" ve "Fidaviyye" isimleriyle de anılmaktadır. Fatımi Halifesi Mustansır'ın 
vefatından sonra büyük oğlu olan Nizar'ın halife olması gerektiğine inandıklarından 
dolayı "Nizariyye", dini yasakları mübah görmelerinden dolayı "İbahiyye" isimleriyle de 
anılırlar. Bkz. N.Çağatay-İ.A.Çubukçu, a.g.e., s. 84; M.Şakir VI, s.248; Ş.Dayf VI, s. 49; 
Abdulkerim Özaydın, "Hasan Sabbah", D.İ.A. XVI, s. 348. 

ıso 
R.Dozy, a.g.e., s. 3 86, nu: 2. 

ı s ı  A. Cüveyni I II, s. 1 1 3 .  
ı s ı  "Hasan Sabbah", İ.A. V /I, s. 3 1 1 .  
ısı Hasan Sabbah'ın kendi ifadesine göre ise babası Şafii mezhebine mensup birisidir. Bkz. 

M.Şerefeddin, "Fitımiler ve Hasan Sabbah", D.F.İ. F.M. I/ 1 ,  İstanbul 1 926, s. 24. 
ı84 R.Dozy, a.g.e., s. 386; A.Özaydın, a.g.m., s. 347 
ıss Rivayete göre, Selçuklu veziri Nizamülmülk ve Ömer Hayyam da burada 1 I.ısaıı 

Sabbah'la birlikte ders görmü§ ve arkada§lık yapmı§lardır. Bu üç samimi arkad;ı� araLı 
rında anla§arak, hangisi yüksek bir makama gelirse diğerlerini unutmayacaı!,Jna dair ye 
min ettiler. Nizamülmülk, vezir olunca vermi§ olduğu sözü unutmayarak onlara �ı·ııı� 
imkanlar hazırladı. Ömer Hayyam resmi görev istemeyerek §eref aylığını ve e�leııu· lı.ı 
yatını tercih etti. Hasan Sabbah ise sarayda yüksek bir görev talep etti (Bkz. B. l .ı·w", 
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Nizamülıııülk'ün bir tertibi neticesinde Selçuklu ülkesini terkederek M ı 
sır'a gittiği yönündeki görü§lere de fazla itibar etmek mümkün değildir. '"• 
Nıi:ekim Hasan Sabbah' ın büyük ihtimalle Fitımi dailerini koruduğu ve 
kı§kırtıcılıkla suçlanacağından korktuğu için Mısır'a gitmek ihtiyacı duy
duğu kuvvetle muhtemeldir . ' 8' Ayrıca, bizzat Hasan Sabbah'ın eserinden 
nakillerde bulunan Cüveyni, onun dönemin ileri gelen Batınilerinden 
Abdulmelik Atta§ ile 1 072'de Rey'de görü§erek "Dai nakipliğine" atandı
ğına i§aretle, "0, artık insanları Bitıni yoluna davet etmede yetkili bir 
kimse hüviyetindedir 1 0 76 yılında Mısır'a gitmek üzere İsfehan'a gelmi§, 
buradan ayrılarak birçok tehlikeler atlattıktan sonra Azerbaycan yolu ile 
Suriye'ye, oradan da Mısır'a ula§mı§tır" demektedir. 188 

Cüveynl'nin Hasan Sabbah'ın kendi eserinden naklettiği hayat hika
yesi biraz eksik görülmektedir. Zira 1 076'da Rey'den İsfehan'a hareket 

a.g.e., s .  34 vd; M.Şerefeddin, a.g.m., s. 2 1 ) .  B.Lewis, yukanda verilen izahların tam bir 
tutarlılığının olmadığını söylemektedir. Zira Nizamülmülk 1 020'de dünyaya gelmi§ ve 
1 092'de katledilmi§tir. Ömer Hayyam ise 1 048'de doğmu§, 1 1 3 1  'de vefat etmi§tir. Ha
san Sabbah'ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1 1 24'de vefat ettiği rna
lumdur. Bu tarihlere bakıldığında, her üç §ahsında aynı anda öğrenci olmalan zayıf bir 
ihtimaldir. Bkz. B. Lewis, a.g.e., s. 35 .  

1116 - . . . . 
Nakledildiğine göre,- Melik§ah zamanında Nisabur'a gelen Hasan Sabbah, Su ltan'a 

takdim· edilmi§ ve kısa sürede. ınaharetini göstererek idari i§leri eline almı§tır. Bu -arada 
Nizamülnıülk -ile sürtü§meye girerek onu benaraf etmek istemi§se de, Nizamülmülk 
onu Sultan'ın ·gözünden dü§ürmeyi ba§armı§tır. Bunun üzerine Hasan Sabbah, Selçuklu · · 
ülkesini terk ederek. ·Mısır'a gitmi§tir (Bkz. R.Dozy, a.g.e., s. 386 vd; M.Şerefeddin 
a. g.m.,  s. 22) . Fakat olaylar bu bilğile�i doğrulamamaktadır.. 

187 - • . . • . . -· - • 
Nitekim kaynaklar bı.r konuda açık bilgi vermemektedirler. Bkz. Ibnu 'l-Esir X, s. 237; 

İbn K esir XII,  s. 1 7 1 ;  Makrizi, Kitabu'l-Mukaffa ·m, s. 328. 
1 8 8  . . - . . -C üvey ni' nin ·Hasan Sabbah'ın kendi eserinden naklettiğine göre: O Ş ian ın oniki imam 

kolundandır. Rey'de bulundu-ğu sıralar Batıni mezhebinden olan emire Zerrab adlı b.ir 
§ahısla görü.§erek onü.nla münazaralarda bulunmu§ ve o zamana kadar- bilmediği İsmiili 
Mezhebi'nin - öğretileri hakkında bilgi almı§, Mısır Halifesi M us tansır'ın · büyüklüğünü 
öğrenmi§tir. Daha sonra Batinilik hakkındaki' bilgileı-ini iyice artırıp, mezhebin sırlarına 
vakıf olduktan· sonra" sonra Abdulmelik At ta§' ın temsilcisi . Mürnin adlı §ahıs vasıtasıyla 
Batmiliğe kabul edilnıi§tir. Irak'ta bulunan Abdulmelik. Atta§, 1 0 72 senesinde· Rey'e ge
lince Hasan Sabbah'la ·görü§üp onu beğenerek dailik nakipliğine tayin etmi§tir. O, aruk 
insanları'If atıni yoluna davet etmede yetkili bir kimse hü.viyetindedir. 1' 076 yılında Mı
sır'a· gıtrnek üzere İsfe.han'a gelmi§, buradan ayrılarak birçok tehlikeler atlattıktan sonra 
Azerbaycan yolu ile Suriye'ye, oradan da Mısır'a ·ula§mı§tır. Bkz. A.Cüveyni I II, s: 1 1 3 
vd; B.Lewis, a.g.e., s. 33 vd; A.Emin ıv; -s. 1 29; M:Aziz Ahmet, a.g.e., s. 1 1 7; N asrullah . 
Felsefi, "Erbau" Re siii Tarihiyye--min Seliseti Ricalin · Kibir", ed-Dirasetü'l-Edebiyye . 
VII/3-4, ( 1 965), s. 276.  
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l' t tiğiııde, buradan A zerbaycan yoluyla Silvan'a u la§ını§tır. Ama  d i ı ı i  yo
rumlama hakkının sadece imamda olduğunu kabul ile, Sünni alimlcrııı 
üstünlüğünü reddettiği için Silvan kadısı tarafından §ehirden kovulmu§
tur. Buradan hareketle Şam'a ula§tığında Mısır'a giden yolun askeri birlik
ler tarafından kesildiğini görmÜ§ ve batı istikametine yönelerek sahıl yo
luyla Beyrut'a, buradan da muhtemelen deniz yoluyla gidernemesi yüzün
den Filistin yoluyla Mısır'a ula§ını§tır. 

Mısır' da özellikle Kahire ve İskenderiye' de toplam üç yıl kalan Hasan 
Sabbah, Mısır'da bulunduğu zaman Halife Mustansır'la görü§ınÜ§ ve on
dan Batıniliğe davet izni alarak, gizlice memleketine dönüp Mustansır 
adına davette bulunması istenmİ§tİr. Mısır'da iken Halife Mustansır'a 
kendisinden sonra kimin imam olacağını sormu§ ve ondan Nizar cevabını 
da almı§tı. 189 Bu cevap, Hasan Sabbah için daha sonra Nizar adına yapacağı 
davetİn de temelini olu§turmu§tur. Mısır'da iken ordu komutanı Bedrü'l
Cemali ile anla§mazlığa dü§tüğünden dolayı ülke dı§ına sürülmü§tür. Mı
sır'dan bir Frank gemisi ile ayrılan Hasan Sabbah, geminin batması üze
rine önce Suriye'ye çıkmı§, oradan Bağdad yoluyla 1 0 8 1 'de İsfehan'a gele
rek yerle§ınİ§tİr. Buradan dokuz yıl boyunca sürecek davet için tüm Iran'ı 
dolapcaktır. 190 

Daveti için müsait bölgeler ve uygun zeminler arayan Hasan Sabbah, 
dikkatini İran'ın kuzey kesimlerine yöneltmİ§tİr. Hazar kıyısındaki 
Geylan ve Mizenderin vilayetletiyle birlikte özellikle dağlık bir bölge 
olan Deylem, Hasan Sabbah'ın en fazla ilgisini çeken yerlerdi. Bahsedilen 
sahalar dağlık ve merkezi hakimiyetin etkisinin az olduğu bölgelerdi. 
Özellikle Deylem halkı, İslam'ı çök sonradan kabul etmenin yanında, dini 
bakımdan da Ehl-i sünnet inancına muhalifti. Onun için, her zaman 
Abbasilere gaile çıkarmı§lardı. Selçukluların ortaya çıkı§ıyla bu durum 
değİ§ınİ§ ve Deylemliler güçlerini kaybetmi§lerdi. Hasan Sabbah bahsedi
len bölgede Şii-Bitıni propagandasını yapmak için uygun bir zemin bul
mu§tur. 

·� . . 
Ibnu'l-Esir X, s. 237; Ibn Müyesser, a.g.e., s. 47; R.Dozy, a.g.e., s. 393. 

,.., . 
d B .Lewıs, a.g.e., s. 35 v . 
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Hasan Sabbah, Batınlliği Fars bölgesine ta§ıyan ve yeni daveti ba�la
tan ki§İ olarak kendisini normal İsmaililerde imarnın olduğu noktaya ta§ı
yacaktır. 1 91 Bu sebepten ·dailer de, yine Hasan Sabbah'a rÜ§tünü ispat et
mİ§ ki§ilerden seçilecektir. Burada dikkati çeken-bir özellik de "fedailer"in 
durumudur. Bu grup Hasan Sabbah Batıniliğinin en özel ve belirgin vas- · 
fını olu§.turur. 192 Çunkü, ileride genİ§çe· ele alınacağı gibi, Batıniliğe muha
lif olan §ahıslar, bu fedailer vasıtasıyla öldürülerek ortadan kaldırılmı§lar
dır. Yani bu grup, Batıniliğin vurucu gücünü olu§turmakta ve günümüzde 
gerilla hareketlerinde görülen § iddete dayalı s ilahlı propagandanın teme
lini te§kil etmekteydi. 

Hasan Sabbah; Batıni hareketini İran, Taberistan, Kfıhistan, Cürcan, 
Kirman vb. bölgelerde yaymı§tır. 1 .ı3 Halife Mustansır'dan sonraki halifenin 
Nizar olacağını öğrenen 194 ve bu söze tam manasıyla bağlı kalarak hilafetin 

191 Hasan Sabbah, İsmiili akldesinde birtakım ·deği§ikliklere gide
.
rek "Yeııi davet" adıyla 

metotla§tırmı§tır. H.'Sabbah'a göre iman için mücerret akıl yeterli değildir ve dini haki- · 

katleri öğrenmek için mutlaka bi.r Muallim-i Sadık'a- ihtiyaç vardır (Bkz. Şehristani II, s:  
33) .  Şilierin geneline göre, zamanın imanıı gaiptir; Hasan Sabbah'a göre, O'nu·n kim ol
duğunu bildikten sonra bilgileri talim etmek gerekir (Bkz. M.Şer.efeddin, "Bannilik . . .  "; s. -
2:r vd.) .  H. Sabbah, Fars bölgesinde yeni davetine ba§ladığı zaman Bitıniler ·arasında 
lıiyerar§ik bir yapılanma da· gerçeklqtirmi§tir. Bu- lsmaililerin hiyerar§ik yapılanmasın
dan biraz farklı olup, on değil yedi kademelidir. Buna göre: 

L Menebe: Şeyhu'l-Cebel'in mertebesi olup, sayıları yedidir. Naibu'l-Imam ve yeni dave
tin reisi 'onlardır: Hasan· Sabbah, kendisini "Reisu'd-Davet" olarak vasıflandırmı§tı. Ay-· 
nca Mevl;!na; Seyyidina, Şeyhu'l-Cebel lakapları da ona aittir. · --

2. Mertebe: Büyük dailerin mertebesidir. Bunlann sayıları üçü geçmezdi. H. Sabbalı, alemi 
üçe ayı rm ı§ ve her birinin ba§ına· bunlardan birini geçirmi§ti. 

3. Mertebe: . Daileriıı mertebesidir. Bunlar örice · Kahire'deki medresede ilim. tahsil eder, 
sonra da vetin· esrarını öğrenmek için Al amu t' a gelir !erdi. 

4 . . Mertebe: Yolda§lar mertebesidir. Bunlar mezhebin ·usul ünü bilen. fakihler ve mezhebin 
muhafazasında görev alan ilim sahipleridirler. 

S.  Mertebe: Fedaller grubudur. Bu §ahıslarda mezhebin sırlarını bilme §artı aranmaz. 
Vazifeleri, reisierinin emrinde dü§manlan öldürmede hizmet görmektir. · 

6. Mertebe: .el-Lasikun denen gruptur. Bunlar davete imisap eden insanlar olup, dai veya 
fedai değildirler, daveti ne§retme haklan yoktur. 

7 . . !V1ertebe: el-Müstecibun de-nen gruptur. Bunlar· yeni ·inanmaya ba§layan insanlar olup, 
Batıni akldelerini fazlaca bilmezler. Bkz. H. İ.Hasan Tarihu ... , s. 368 vd. 

19T N.Çağatay�İ.A.Çubukçu, a.g.e., s. 84; M.Şakir V I, s.248; ·Ş.Dayf·VI; s: 49. 

m Makrızi, el-Mukaffa ... III, s. 328. 
� ·  • .  . . 

Ibnu'l-Esir X, s. 237; Ibn Müyesser, a.g.e., s. 47; R.Dozy, «.g.e., s. 393. 
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lıalıadan sonra büyük oğula geçeceğine kani olan Hasan Sabbalı, 1 OIJ4 
y ı lıııa kadar daveti Mustansır adına yürüttü. Ancak Mustansır'ın ölümün
den sonra Nizar'ın yerine el-Müstali halife yapılınca1" Ismaililerin ikiye 
bölünmesine sebep oldu. Hasan Sabbah, Halife Mustansır'la yaptığı 
görü§meye dayanarak gerçek halifenin Nizar olduğuna inanıp, cl
Müstali'nin halifeliği gasbettiğini ileri sürdü. Doğudaki davetini Nizar 
adına yaptı. Bu yüzdendir ki, Hasan Sabbah hareketi; Barınilik veya 
Nizarilik olarak da tanındı. 196 

b - H a s a n  S a b b a h ' a  Kaq ı S e l ç u k l u l a r ı n  A l d ı ğ ı T e d b i r l e r  

Hasan Sabbah, Mısır'dan döndükten sonra propaganda faaliyetietine 
hız verirken, kendilerini Sünniliğin müdafii olarak gören Selçuklular da 
duruma seyirci kalmadılar. Şiil ik kaqısında son derece duyarlı olmaların
dan dolayı Hasan Sabbah'ın propaganda faaliyetleri devlet yöneticilerinin 
anında dikkatini çekmi§tir. Ama, Alp Arslan döneminde devletin istihba
rat te§kilatının bizzat Sultan'ın emriyle dağıtılması devlet adına bir 
talihsizlik, Bitıniler adına ise bir pns olmu§tU. Zira yeterince takip 
edilemeyen Bitıniler Selçuklu ülkesinde kökle§me imkanı bulmu§lardır. 197 
Yalnız Hasan Sabbah'ın faaliyetleri hemen dikkati çe km i§ ve 
Nizamülmülk, Rey'deki yönetici Müslim Razi'ye emir vererek onun 
yakalanmasını istemi§tir. Bunun üzerine Hasan Sabbah Rey'e gitmekten 

1., Mısır'ın askeri lideri ei-Efdal, babası tarafından veliaht olarak seçilen büyük oğul Nizar'ı 
değil de, kendi istekleri doğrulusunda rahatça kullanabileceği küçük oğul ei-Müstali'yi 
kendi kızıyla evlenciirdi ve Nizar'ın aleyhine halıfeliğe getirdi ( 1 094) [Bkz. ed-Devadari 
VI, s.443 vd; Zehebi, el-İber II, s. 370 vd; B.Lewis, "İsmaililer", s. 1 1 22; Yusuf el-I§, 
Tarihu Asri'l-Hildfeti'l-Abbasiyye, (n§r. Muhammed Ebu'I-Ferec el-I§), Dımqk 1 982, s. 
226) . el-Müstali'nin halifeliğini tanımayan Nizar, İskenderiye'ye kaçarak burada kendine 
bağlı olanlarla birlikte ei-Müstali idaresine kar§ı ayaklandıysa da, el-Efdal kuvvetleri ta
rafından yakalanarak Kahire'ye götürülüp, hapsedildiği hücrenin kapısı örülmek sure
tiyle öldürüldü. Müstali'nin halifeliğini tanımayıp, Nizar'ı kabul edenler bu duruma razı 
olmadılar. Böylece İsmiililer ikiye bölünmü§ oldu. Bkz. H.A.R.Gibb, "Nizar", İ.A. IX, 
s. 335.  

196 Kalka§andi XIII, s. 241 ,249. 
197 Alp Arslan, gayet halis dileklerle ve Nizamülmülk'ün bütün ısrarlarına rağmen, istihba

rat tqkilatı olabilir ki, benim dostlarımı da dü§man olarak bildirebilir, gibi bir endi§eyle 
tqkilatı lağvetmi§se de, bu olay devlet hayatı bakımından büyük bir talihsizlik olmu§tUr. 
Bkz. ei-Bundari, a.g.e., s. 67; M. Fuat Köprülü, Türkiye Tarihi, İstanbul 1 923, s. l 74 · 
M.ei-Hudari, a.g.e., s. 489. 



2 1 X  1 S U .(,' I I I\ 1 1 1 1  A H I N  I l i N I  S I Y A S I ·TI 

vazgeçerek, daha önceden propaganda kastıyla daller gönderd iği  I >ey
lem'e gitmeye karar verdi ve Huvar yoluyla Kazvin'e ulaprak, Rey'den 
uzakla§mi§ oldu.198 

Hasan Sabbah'ın bu §ekilde takibata uğraması, onu yeni yollar ve 
yöntemler aramaya sevk etti . Zira, sürekli saklanarak veya devamlı takibat 
altında rahat çalıpmaz, dolayısıyla davasını yürütemezdi. Bu yüzden her 
zaman kalabileceği bir yer arama fikrine kapıldı. Bu dü§ünce Batıniler için 
vazgeçilmez olan müs tahkem kaleler ve fedaller gibi iki önemli esası da 
beraberinde getirdi. '"• Hasan Sabbah, artık kendi davetini yürütebileceği 
ve ba§kalarının kolaylıkla ulapmayacağı bir mekan aramaya ba§ladı ki, 
çağın prtlarına göre böyle bir yer ancak müstahkem bir kale olabilirdi. 
Çok geçmeden de bu is teğine kavU§ffiU§tUr. Nitekim bu merkezi üs, ana 
karargah Elburuz Dağları üzerinde oldukça yüksek bir konumda bulunan 
Alamut Kalesi olacaktır.-00 Ancak bundan sonradır ki, Selçuklu ülkesinde 
yeni bir dönem ba§layacak ve Hasan Sabbah, merkezi otoritenin yanında 
bütün alimlerin, emirlerin ve Sünni halkın korktuğu önemli bir tehdit 
unsuru olma vasvına eri§ecektir. 

b a - A l a m u t ' u n  E l e  G e ç i r i l i p  M e r k e z  H a l i n e  G e t i r i l i § i  

Hasan Sabbah, daha Damğan'da otururken bu bölgeye daller 
göndererek propagandasını yaptırmı§tı. Öyle ki, adamları kaleye yakın 
köylerde toplanmakta, gönderilen daller de kale sakinlerini ve kalenin 
Alevi reisini kendilerine çekmeye çalı§maktaydı. Kale reisi onlara inanmı§ 
gözükerek, Batıniliği kabul edenlerin tümünü tespit ettikten sonra hep
sini kovup, Alamut'un Sultan'a ait olduğunu bildirerek, kale kapılarını 
kapattı. Ne var ki, uzun müzakerelerden sonra onları tekrar kaleye kabul 

198 A.Cüveynl III, s. 1 1 6. 
199 

R.Dozy, a.g.e., s. 98 .  
200 

Bu kale Deylemli bir hükümdar tarafından, bir av esnasında, av için kullanılan kanalın 
avını kovalaması sonucunda kalenin yeri görülüp beğenilmi§ ve buraya kale inp edil
mi§ti. Kanal vasıtasıyla bulunan bir yer olması hasebiyle buranın ismine Deylemi dilinde 
kanalın öğrettiği yer manasında "Aluh Amfıt" denmi§ti. Daha sonraları burası "Kanal 
Yuvası" olarak anılmaya ba§landı. Gayet müstahkem bir noktada olan, mancınık çıkarıl
ması ve ok atılması mümkün olmayan bu kale Hasan Sabbah için cizip bir merkezdi. 
Bkz. Ebu'l-Fida II, s. 200; Kazvlnl, a.g.e., s. 3 0 1 ;  Zehebl, Düvel II, s. 246; Ş.Dayf V, s. 
5 1 1 ;  B.Lewis, a.g.e., s. 36 vd; Abdulkerim Özaydın, "Alamut", D.İ.A. II, s. 336. 
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ctnıek zorunda kaldı ve bilahare onları tekrar kovmak istediğinde artık i� 
i§tcn geçmi§ oldu. Zira durumu öğrenen Hasan Sabbah, Kazvln 'dcıı 
ayrılarak kaleye ula§ını§ ve "Aluh Amut" kelimelerinin ebcet hesabıyla 
kaqılığı olup, kendilerince uğurlu sayılan 4 Eylül 1 090 Çar§am ba günü 
gizlice kaleye alınmı§tı. Buraya yerle§tikten sonra kimliğini açıklayınca, 
bu sefer kale hakimi burasını terketmek zorunda kaldı:"' Artık Batını 
faaliyetleri için önemli bir üs ve Hasan Sabbah için bu hareketleri yönete
ceği mükemmel bir merkez kazanılmı§tı. 

Alamut Kalesi'nin ele geçirilmesiyle birlikte burada yeti§ tirilen daller 
deği§ik bölgelere gönderilerek oraların halkı Batmllere katılmaya davet 
edildi. Artık sabit bir merkez ve daha planlı çalı§ma söz konusu olduğun
dan dolayı Hasan Sabbah, bu yeni merkezden gönderdiği propagandacı
larla gücünü çok geçmeden etrafta hissettirmeye ba§lamı§tı. Özellikle 
dağlık kesimler ve cahil halk onların tercih ettiği ba§lıca unsurlardı. Dağ
lık bölgelere merkezi idarenin uzanması zor olduğundan bu, Batınller için 
bir avantaj te§kil etmekte ve daha kolay propaganda faaliyeti yürütebil
mekteydiler. Halkın cahil olması ise onları ikna ederek mezhebe kazan
dırmada, gerekirse o insanları feda! olarak kullanınada i§e yaramaktaydı. 

Alamut'dan sonra yeni kaleler ele geçirmek ve propaganda alanını bi
raz daha geni§letmek üzere büyük bir hareket ba§latıldı. Gözü pek ve 
maharetli daller vasıtasıyla civardaki kaleler ve komutaniarına tesir edile
rek bunlar Batmlliğe kazandırıldı. Nitekim genel karargahın ayrılmaz bir 
parçası ve Bitınl: davetinin önemli bir merkezi haline getirilen Rudbar 
Kalesi de bu §ekilde ele geçirilmi§ti.:m 

Barınllerin Alamut üssünden yönlendirdikleri hareketler ve buna 
bağlı olarak gerçekle§tirilen yağma ve kıtaller çoğalınca; Selçuklular, hare
kete geçmekte gecikmediler. Batınlleri yok etmekle Alamu t ve çevresinin 
iktası kendisine verilmi§ olan emir Yorunta§ görevlendirildi. Bu emir, 
1 09 1 'de Alamut Kalesi'ni kuptarak zaman zaman içeridekileri zor 

201 
Bir rivayere göre, Hasan Sabbah kalenin eski hakimine 3 000 altın vererek oı ı ı ı ı ı  

ayrılmasını temin eni. Bkz. İbn  Müyesser, a.g.e., s. 47 vd;  Ebu'l-Fida Il, s .  200;  l b ı ı ı ı ' l  
Verdi Il, s .  46; A.Cüveyni III, s .  1 16 vd; B.Lewis, a.g.e., s. 37 vd; N. Felsefi, a . �. ı ı ı . ,  ·' · 
279 vd; Enver Belınan Şapolyo, Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1 972, s. l 05 .  

202 -
B.Lewıs, a.g.e., s. 38 .  
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durumlara sokmu§ ise de, Bitıniler büyük bır metanet ve sabırla bu 
muhasaraya dayanmasını bilmi§lerdir. Öyle ki, Y orun ta§' ın muhasarayı 
§İddetlendirmesi ve kalede erzakın bitmesi üzerine Bitıniler burayı terk 
etmeye niyetlenmi§ken Hasan Sabbah'ın, İmam'dan yani Halife 
Mustansır'dan orayı terk etmemeleri ve yakında ba§arıya ulapcakları 
konusunda emir aldığını söylemesi üzerine, kaledekilerin mukavemet 
gücü yeniden artmı§tır. Bu arada emir Yorunta§ 'ın vefat etmesi ile 
Bitmilerin maneviyatı artını§ ve bu Hasan Sabbah'ın kerametine bağlan
mı§tır. Gerçekten de emirin ölümünden sonra kuptma kaldırılacak ve 
Batıniler büyük bir tehlikeden kurtulacaklardır.'03 

b b - B a t ı n i l i ğ i n  K i'ı h i s t a n ' a  N ü f u z u  
Alarnur'taki durumunu güçlendiren Hasan Sabbah, yeniden değİ§İk 

bölgelere açılma ve hakimiyetinin kapsamını geni§letmeyi dü§ünmÜ§tÜr. 
Bu İ§ için en müsait bölgeler de, daha önce değİ§İk inanç sistemlerine 
bağlı iken İslam'ı sonradan ve biraz da zorla benimseyen insanların ya§a
dığı yerlerdi. Bu insanların bir kısmı İslam'a tam manasıyla ısınamadıkları 
gibi, çoğunlukla eski dinlerinin de özlemi içindeydiler. Onun için İslami 
kaideleri tam olarak benimseyememeleri ve eski inançlarından birtakım 
kalımılar ta§ımaları, Bitıniler açısından bulunmaz bir fırsat doğurmak
taydı. Kendilerinin her me§rebe göre davranma metodunu bu bölgelerde 
rahatça tatbik etmekte ve İslami esasların gereksizlİğİnİ o insanlara çabu
cak kabul ettirebilmekteydiler. Bunun yanında, merkezi hükümetle birta
kım ihtilafları olan bu insanların durumlarını da istismar etmekteydiler. 

Bahsedilen özelliklere sahip bölgelerden biri olan İran-Afganistan 
sınırındaki Kılhistan da zikredilen sıfatiara sahip bir yerdi. Burası 
Zerdü§lüğün son sığınaklarından biri olmu§; Müslümanların hakimiyetin
den sonra da Şilierin ve diğer fırkaların barınağı haline gelmi§tİ. Bölgenin 
özelliğinden faydalanmak isteyen Hasan Sabbah 1 0 9 l 'de harekete geçe
rek, Alami'ıt Kalesi'nin de ele geçirilmesinde büyük faydaları dokunan 
maharetli diisi Hüseyin Kaini'yi burada faaliyetlerde bulunmakla görev
lendirdi. Bu ki§İnin kendisinin de Kfıhistanlı olması sebebiyle, çalı§malar 
kısa sürede meyvesini vermİ§ ve bölgede hayli taraftar kazanılmı§tı. 

m . 
A.Cüveyni III, s. 1 20; M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 2 1 3; N .Çağatay-I.A.Çubukçu, a.g.e., 

s. 8 7  
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Barınllik, Kuhistan'da yerle§meye çalı§ırken bölgedeki Sdçuk lu  
komutanı Bitınlliğe yeni girmi§ mahalll emirlerden birisinin kız kardqiııc 
talip olunca, zaten Selçuklulardan ho§lanmayan halkın nefreti iyice ka
harmt§ ve bir isyana sebep olmu§tur. Barınller kısa sürede Zevzen, K'lin, 
Tc bes, Tun ve diğer önemli yerle§im birimlerini ele geçirerek, durumlarını 
güçlendirdiler.'04 Bu geli§me artık onların hareket alanlarını geni§lettikleri
nin ve Selçukluların kurulu sosyal düzenini sarsacak hale geldiklerinin 
ipretidir.205 Bu §ekliyle Batınller, Sünnllik açısından sadece sapkınlığın en 
a§ırı temsilcisi olarak kalmamt§, aynı zamanda toplumda kargap çıkaran 
ve cemiyeti sarsan bozgunculukları körükleyen bir hareket olma özelliğini 
de göstermi§tir. 206 

b e - S u l t a n  M e l i k p h ' ı n  B a t ı n l l i ğ i  Y o k  E t m e  Ç a b a l a r ı  

Barınllerin Selçuklu ülkesinde hem doğuda, hem de batıda etkili ol
maya ba§lamaları kaqısında durumun ciddiyetini kavrayan Sultan 
Melikph, meseleyi daha ciddi planda ele alma gereği duyarak, Kızıl Sarıg 
adlı bir kumandanını Kfıhistan bölgesindeki Bitınlleri, Arslanta§ adlı di
ğer bir kumandanını da Hasan Sabbah ve arkada§larını yok etmekle görev
lendirdi. Melikph'ın meseleyi bu §ekilde ele alı§ına bakılırsa, onun Batı
niliğin merkezi ve en fazla yayılma imkanı bulduğu bölgeleri ele geçirerek 
bu hareketi kökünden kazımak istediğine hükmedilebilir. 

1 092 yılının ba§larında harekete geçen Arslanta§, aynı yılın Haziran
Temmuz aylarında Alamut'u kuptmt§tır. Hasan Sabbah, kalede çok az 
sayıdaki adamıyla sıkı§ınca Kazvln'de bulunan da!si Dihdar Ebu Ali'ye 
haber göndererek yardım istedi. Bu bölge, dillerin çalı§maları neticesinde 
Batınlliği kabul edenler ve dıprdan Kazvln'e gelip yerle§en Barınller sebe
biyle önemli bir potansiyele sahipti. Nitekim Kazvln, Talikan ve Kuh-i 
Bara gibi bölgelerden toplanan Batıniler efendileri Hasan Sabbah'ın yardı
mına ko§makta gecikmediler. Dolayısıyla yeni gelenlerle güçlenen kalede
kiler bir gece Selçuklu kuvvetlerine ansızın baskın yaparak bozguna uğ
rattılar. 

2()4 B . . Lewıs, a.g. e. , s. 39 . 
. os M.A. Köymen, Selçuklu . . .  , s. 2 1 2. 
206 C.Cahen, a.g.e., s.240. 
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Sultan Melikph, Selçuklu kuvvetlerinin bu bozgunundan soııra 
durumun vahametini · iyice kavramı§ ve Bitıniliğin kökünü kazımak için 
yapılması gerekenler hakkında yeniden kafa yarmaya ba§lamı§tır. Bu
arada KCıhistan· bölgesindeki Batınilerin yok edilmesiyle görevlendirilen 
Kızıl Sar ıg, Batınileri tedip ve tenkil hareketine giri§mi§ken Melikph'ın 
ölü·m haberi geldi. Bunun üzerine Batınileri yok etmek için ba§latılan bu 
hareket de-sonuca ulapmadan durduruldu.2"' 

b d-- Hasan  Sabbah'a Yaz ı ld ığ ı  İ ddia· Edi len M ektup M-ese les i  

Hasan Sabbah'la yapılan sava§lar özelde Batınilere kaqı verilen bir 
uğra§ olarak gözükse de, genelde Silnni Selçukluların Şii dü§Üncesine kaqı 
göstermi§ oldukları çabanın bir parçasıdır. Şii Büveyhiler ve Fatımile.rle 
yapılan askeri ve siyasi · mücadelenin devamı mahiyetinde - olan Hasan 
Sabbah hareketi, Selçukluların kurmu§ olduğu siyasi ve ictimai nizarnı 
kendisine hedef aLirak bunu yıkmayı amaçlamı§tır. Boylece Htımilerin 
Selçuklulara kaqı yapmı§ olduğu fiili dı§ müdahale, Hasan Sabbah eliyle · 
Selçuklu ülkesinin içine ta§ınmı§tır. Metot olarak kendilerine müstahkem 
kaleler ve suikastlerini gerçekle§tirecek fedailer seçen Batıniler, bu araçları 
kullanmak sureti ile merkezi otoriteye kaqı yeni ve özel bir mücadele 
ba§latmı§tır. Sonuçta Selçukluları yıpratacak, idarecileri bezginliğe .ve ka
ramsarlığa sürükleyecek, halkı ise korku ve baskı ile sindirecek bir yol 
seçilmi§ ve bununla amaca ula§ılmak istenmi§tir. "" 

Batınilerin kötülükleri artıp, insanlar bunlardan muzdarip olmaya 
ba§layınca, Sultan Melikph, Hasan Sabbah'a bir elçi gönd'erip yaptığı 
kötülükleri sayarak, kendine itaate davet edip, umera ve ulemaya kar§ı 
i.§lemi§ olduğu cinayetlerden vazgeçmesini istemi§ti. Hasan Sabbah'in 
Melikph'a verdiği cevap·, onun ·insanlar üzerindeki. tesirini· ve eri§mi§ ol
duğu gücü göstermesi açıs ından önemlidir. Hasan Sabbah, Sultan'ın elçi-_ -
si-ne kendi gücünü göstermek ve böylece aynı zamanda fiili bir cevap ver
mekten de geri kalmadı. Hasan Sabbah, önünde beklemekte olan· adamla-· 
rına dönerek: "Bir ihtiyacın yerine gelmesi için sizleri mevlanıza-gönder
mek istiyorum, hanginiz bu görevi yerine getirmek ister" d edi. · Orada 

207 A.Cüveyni III, s. 1 2 1 ;  B.Lewis, a.g.e., s. 40; M.A.Köymen, Selçuklu .. . , s. 2 1 2. · 
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R.Dozy, a.g.e., s. 98; M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 209. 
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bulun�m adamların hepsi bu görevi yerine getirmeye hazır o ldukLır ı ı ı ı  
söylediler. Melik§ah'ın elçisi, Hasan Sabbah'ın bunlar i l c  Sultan'a bir 
mektup göndereceğini zannetmi§ti. Hasan Sabbah, bu grupta bulun�m 
gençlerden birine ipret ederek, kendini öldür, dedi. Adam hemen bıçağını 
çekerek boğazını kesti ve cansız olarak yıkıldı. Diğer birisine, kendini kale 
bedeninden at, dedi. Bu phıs da hemen kendini kaleden atarak param
parça oldu. Kendilerine intihar etmeleri emredilen iki fedai bu emri he
men yerine getirirlerken, Hasan Sabbah da elçiye dönerek: "Git sultanına 
söyle bana bu §ekilde itat eden 20 000 adamım vardır" dedi. Elçi 
Melikph'a döndüğünde gördüklerini anlatınca, Sultan bunları hayret 
içinde dinledi ve bir daha onların kelamını etmedi. 209 

Muteber kaynaklarda Melik§ah ile Hasan Sabbah arasında geçen 
mektupla§ma olayı çok kısa nakledilerek fazla bilgi verilmemektedir. Yal
nız M. Şerefeddin'in Halis Efendi kütüphanesinde 309 numaralı kayma 
bulunan eski bir mecmuaya dayanarak tercümesini yaptığı bir mektupta 
olay çok farklı geli§mektedir. Burada Hasan Sabbah, Melikph'a kaqı son 
derece hürmetkar ifadeler kullanmakta ve Sultan'a bağlılığını bildirmekte
dir.''" Ancak bu kaynağı doğrulama imkanı §imdilik bulunamamı§tır.: ı ı  

209 İbnu'l-Cevzi XVII, s. 64; M.Şerefeddin, "Htımiler. . .  n ,  s. 22  vd; N. Felsefi, a.g.e., s. 
78 1 vd. 

2 10 M.Şerefeddin'in nakline göre Melik§ah, Hasan Sabbah'a gönderdiği mektupta; onun 
cahil dağlıları kandırarak aldatıp, Sultana kar§ı isyan ettirdiğini, birtakım desiselerle kan
dırdığı insanları dü§man olarak gördüğü kimseleri bıçaklamaya gönderdiğini, bu i§lerden 
vazgeçip dalaleti terk etmesi gerektiğini söylüyordu. Eğer bu kötülüklerden vaz geçmez
sen, üzerine gönderilmek üzere güçlü bir ordu hazırlanmaktadır. Sakın ola ki, kalenin 
müstahkemliğine aldanmayasın. " ... Alamut Kalesi'nin burçları göğün burçlarından olsa, 
inayeti ilahiyye ile hak ile yeksan ederim ... n demektey di. Mektuptan da anla§ıldığı §ek
liyle Melik§ah, önce nasihat yolunu denemekte, fakat Hasan Sabbah'ı onadan kaldır
maya ne kadar kesin kararlı olduğunu da gizlememektedir. iddiaya göre Hasan Sabbah, 
gayet uzun ve teferruatlı bir mektup yazarak Melik§ah'ın bu iddialarının doğru olmadı
ğını delilleriyle ispat etmeye çalı§mı§tır. Mektubuna Sultan'a dua ve saygı ifadeleriyle 
ba§ladıktan sonra Sultan'ın mektubundan bahsetmekte ve bu kadar yüce bir Sultan'ın 
kendisi gibi aciz birisinin ismini anınasından dolayı mutlu olduğunu zikretmektedir. 
Nizamülmülk'ün kendi dü§manı olduğunu ve Sultan'ın Hasan Sabbih ile ilgili mesell· 
lerde onunla müpvere etmemesi gerektiğinden bahsetmektedir. Hasan Sabb;ilı, k l· ı ıdi 
hayat hikayesini anlatarak babasının Şafii mezhebinden olduğunu, kendisinin de oı ıdiiıı 
ya§ına kadar dini ilimleri tahsil ettiğini bildirmektedir. Hasan Sabbah, bu bilı.;ilrnlnı 
sonra, kendisi ile Nizamülmülk arasında hadiselerin çıktığını, bunun ü;r.erine yni ı ı i  ı ı · ı  k 
ederek Bağdad'a geldiğini ve burada Abbasi Halifeleri'nin din dı§ı harekeıhi ı ı i  ı:ilı ı ıp,  
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Ibnu' I-Cevzl, İbn Keslr gibi eserlerde muhtasar olarak zikredilen 
Sultan Melikph-Hasan Sabbah arasındaki mektupla§ma ile, M .  
Şerefeddin'in fazla güvenilir olmayan bir kaynaktan rivayet ettiği bu 
mektuplar arasında tenakuzlar görülmektedir. Çünkü, İbnu'l-Cevzl'nin 
verdiği bilgilerde Hasan Sabbah, Sultan'ın elçisinin önünde adeta gövde 
gösterisi yaparak kuvvetini göstermesi ve " . . .  git Sultan'ına söyle emrimde 
bu adamlardan 20 000 tane vardır . . .  " demekle, bir noktada Melikph'ı teh
dit etmesı söz konusudur. Oysa M. Şerefeddın'ın naklettıği mektupta 
Hasan Sabbah, Melikph'a kar§ı gayet itaatkar davranmakta ve sadece 
dü§manlarından korktuğu için bu kalede kaldığını zikretmektedir. Yine 
aynı mektupta insanları katletmediğini, kendi dininin İslam olduğunu ve 
en yakın zamanda Sultan'a gelerek bağlılığını göstereceğini söylemektedir. 

M. Şerefeddin'in sözkonusu ettiği mektup doğru ise Hasan Sabbah 
Melikph'ı inceden ineeye tahrik etmekte ve Kavun oğullarının 
Melikph'ın saltanatma kar§ı yapacakları muhtemel hareketin doğru ol
maması gibi, Abbasllerin muhaliflerine yaptıklarının da doğru olmadığını 
ispata çalı§maktadır. Bu değerlendirme Hasan Sabbah'ın ne kadar zeki 
olduğunu da göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca kendi davasının 
haklılığını ispat için, muhayyel bir senaryo kullanmakta, geçmi§ olayları 
adeta Melikph'ın phsıyla inibatı varını§ gibi göstermekte, bununla da 
Türkler arasında mevcut olan mülkün saltanat üyelerinin ortak malı ol
ması meselesinden hareketle, Kavun Bey'in çocuklarının bu dü§ünceyi 

onları terk ederek Mısır'a gittiğini Mustansır'ı hakiki mürnin ve halife sıfatıyla buldu
ğunu nakletmektedir. Melik§ah'a da "Allah'a, Peygambere ve sizden olan emidere itaat 
ediniz" ayetini hatırlatarak Mısır halifesine itaat etmesi gerektiğini söylemektedir. Bun
dan sonra ilk hilafet günlerinden ba§layarak Abbasilerin kötülüklerini saymakta, aniann 
Ehli Beyt'e yaptığı fenalıkları zikretmektedir. Bu İ§i yaparken de, Sultan'ı ikna edebil
mek için meseleyi biraz §ahsilqtirmektedir. Şöyle ki, sultanın fetihlerinden ve din için 
yaptığı gayretlerden bahsettikten sonra; bu kadar zahmet ve gayretin ardından Kavun 
oğulları iktidara gelse ve senin evlatlarını yakaladıkları yerde öldürseler, bu ne kadar 
doğru bir İ§ olur, diye, Sultan'a sormaktadır. Bkz. M.Şerefeddin, "Hnmiler ve Hasan 
Sabbah", s. 23 vd. 
Tahran Üniversitesi hocalanndan Nasrullah Felsefi de, Safeviler döneminden kalma bir 

ınecmuada bulunan ve aynı manayı muhtevi Hasan Sabbah tarafından gönderildiği riva
yet edilen bir mektubu yayınlayarak, M.Şerefeddin tarafından yayınlanan mektuptaki 
lıil).\ilcrin benzerini nakletmektedir (Bkz. N.Felsefi, a.g.m., s. 283 vd) . Bu mektubun uy
durma olduğu İ.Kafesoğlu tarafından da söylenmektedir (Bkz. İ.Kafesoğlu, Büyük Sel
\'llklu imparatoru . . .  , s. 99). Dolayısıyla S.Nefisi'nin nakilleri de ihtiyatla kar§ılanmalıdır. 
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harekete geçirdikleri taktirde Melik§ah ve eviatiarına ne kadar haksızl ık 
yapını§ olacaklarını zikredip, Melikph'ın Abbasiler hakkındaki dü§ünce
sini değİ§tİrmeye çalı§ınaktadır. Yine aynı dü§ünceyi teyit etmek için ta
rihten örnekler vererek, Abbasilerin Ebu Müslim el-Horasani, Ebu 
Hanife, Hallac-ı Mansur gibi phsiyetlere yaptıkları kötülüklerden söz 
etmektedir. "c 

Geli§ınelere bakıldığında İbnu'l-Cevzl' de nakledilen bilgilerin res
mettiği Hasan Sabbah'ın daha gerçek olduğu görülür. Aksi varid olsaydı 
Melikph'dan sonra Berkiyaruk ve Mehmet Tapar zamanında Batınilere 
kaqı o kadar §İddetli mücadele verilmezdi. En azından bahsedilen bilgile
rin doğruluğunu onayiayan tarihi rivayetlerle de kaqıla§mak mümkün 
olurdu. Oysa hem Doğu, hem de Batı kaynakları adeta ittifak edercesine 
Barınllerin kıtallerinden, Selçuklu ülkesindeki yıkımlarından bahsetmek
tedirler ki, olayların tarihi geli§İıni de bunu doğrulamaktadır. 

Barınllerin bütün kıtallerine, cinayetlerine ve Selçuklu düzenini yık
mayı amaçlamalarına rağmen, doğrudan Selçuklu hanedanını hedefledik
leri söylenemez.2 13 Bu kanaatİn olu§ınasını sağlayan davranı§; Selçuklu 
hanedan ailesinden sultan ve §ehzadelere herhangi bir suikastte bulunul-

"' Mektupta dikkati çeken husus, Nizamülmülk ve Abbasilerin ana dü§man olarak 
i§lendiğidir. Nitekim Nizamülmülk'ün Kunduri'ye yaptıkları da bu meyanda 
zikredilmektedir. Kendisinin herhangi bir sapıklıkla alakasının olmadığı, sahabe zama
nındaki gibi halis bir Müslüman olduğu da mektupta verilen bilgiler arasındadır. Hasan 
Sabbah, mektubunda Alamut'u dü§manlarının takibinden korunmak için ele geçirdiğini, 
dü§manlarından emin olduktan sonra Sultan'ın huzuruna gelerek bağlılığını arz edece
ğini de bildirmektedir. Mektubun tamamı için bkz. M.Şerefeddin, "Fatımiler ve Hasan 
Sabbah", s. 23 vd; N.Felsefi, a.g.m. ,  s. 282 vd. 

m M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s.209. Bitınilerin, hanedan üyelerine yönelmemelerinin bazı 
sebepleri olabilir. Birincisi, Selçuklular Batınilerle mücadele i§ini komutanianna havale 
etmi§lerdir. Dolayısıyla Batıniler için öncelikli hedef olarak da kendileriyle sava§an 
komutanlar olmu§tur. İkinci bir husus da, Türklerde hanedan üyelerine ait olan kan 
dökme memnuiyetinin varlığı olabilir. Zira eski Türk inancının gereği olarak hanedan 
üyelerinin kanları dökülmemi§, öldürülmeleri gerekenler boğularak ortadan kaldırılmı§
lardır. Bu §ahısların kanının akıtılması inanç olarak doğru kabul edilmemi§, İslam öner
sine ait bu dü§ünce, Türklerin İslam'a girmelerinden sonra da devam ettirilmi§tir. lHuııi 
fedaileri ise suikastlerini hançerle i§lemekteydiler. Hanedan üyelerinin hançerle iildii 
rülmesi, saltanatın me§ruluğunu asla tartı§mamı§, hatta onu gerekli görmü§tÜ. (,:iiııki 
halk üzerinde ters tepki olu§turabilirdi. Muhtemelen bu dü§Üncelerden harrkcıle okı 
gerek ki, Bitıniler Selçukluların hanedan üyelerine kar§ı hançerli ve fiili bir ıııiiıl.ı l ı .ıl< ' y<· 
yönelmemi§lerdir. 
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mamasıdır. Eğer aksi varid olsaydı hallfeleri, emirleri, kale komutaniarına 
suikastler tertipleyen bu insanların hanedan üyelerinden bazılarını da, en 
azından gözdağı vermek kastıyla öldürmeleri mümkündü. Fakat tarihi 
kayıtlar böyle bir olay nakletmemektedirler. 

c - B a t ı n i l e r i n  G e r ç e k l q t i r d i ğ i  K ı t a l l e r  

Batınllerin en belirgin vasıflarından birinin, muhaliflerini hançerle 
katiederek ortadan kaldırmak olduğu daha önce görülmü§tÜ. Aynı §e
kilde, bu hareketin müstahkem kaleler ve fedailere istinat ettiği de zikre
dilen hususiyetlerdendi."' Bu hareketin bağlıları daha çok cahil dağlılardan 
meydana gelmekteydi. Kaynakların ifadesi ile; " . . .  solu ile sağını birbirin
den ayıramayan, dünyadaki geli§en olaylardan haberdar olmayan kimse
ler. .. ""' bu hareketin insan kaynağını olu§turmaktaydı. Bu tür insanların 
meydana getirdiği kitleden istifade eden Hasan Sabbah, onlara ceviz, bal 
ve ha§ha§tan olupn özel bir karı§ım yedirerek dimağlarını uyu§turmakta, 
bu phıslar özel olarak yapılmı§ cennetlerde çe§itli nimetler ve güzellikler 
içerisinde bir süre tutulmaktaydı. Uyanmaya yakın çıkarıldığı bu cennet, 
göstereceği sadakat ve yararlık kar§ılığı olarak o §ahsa vaad edilmek-

d. 2 1 6  tey ı. 

Beyinleri Batıni propaganda ile yıkanmı§ ve kendilerine gerçek 
sandıkları yalancı cennet gösterilmi§ phıslar, istenenilen her §eyi yapacak 
§ekilde kandırılmaktaydı. Liderlerine o kadar körü körüne bağlıydılar ki, 
"Bunlardan bir tek ki§i, kendisinin öldürüleceğini bile bile, bir cemaate 

' "  
Hasan Sabbah'ın kurmu§ olduğu "ed-Davetü'l-Cedide" (yeni davet) tqkilatlanırken 

özel bir derece sistemi ortaya konmu§tU. Buna göre Bannilikte ana yapı: 
1- Dailer (propagandacılar) 
2- Refikler (dostlar) 
3- Fedailer ( suikastleri gerçekle§tiren ki§iler)'den meydana gelmekteydi. Diğer zümre

ler, yapılanınada bunlardan sonraydı. Birinci ve ikinci derecedeki k�iler, mezhebin 
propagandasını yapanlar ve mezhebe katılanları olu§turmaktaydılar. Üçüncü grup ise 
Hasan Sabbah hareketinin vurucu gücünü ve terör timini meydana getirmekteydi. Hasan 
Sabbah'la birlikte, huruf ve nücum ilimlerinden bahseden propagandaolar gitmi§, onla
rın yerine eli hançerli Bitıniler gelmi§tir. 

215 
İbnu'l-Cevzi XVII, s. 63 vd. 

' �  . . . 
Ibnu'l-Cevzi XVII, s. 64; Ibn Kesir XII, s. 1 7 1 ;  N.Çağatay-I.A.Çubukçu, a.g.e., s. 92; 

Tahsin Yazıcı, "Fidai", D.İ.A. XIII, s. 53. 
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lıücunı eder ve onları a§ikare öldürürdü."217 Fedailer, Batınl:lik davasına 
muhalif olan herkese kar§ı kesin çözüm kastıyla kullanılmı§lardır. Seçilen 
bu insanların son derecede cahil ve gayet mükemmel bir §ekilde ikna 
edilmi§ olmaları, canları pahasına verilen görevleri yerine getirmelerini 
sağlıyordu. Bu konuda sadece fedailer değil, onların aileleri de yapılan 
vaadlerle ikna edilmi§lerdi. O kadar yüce bir dava için sava§tıklarına ina
nıyorlardı ki, bu uğurda ölmek §eref; verilen görevi yerine getirernernek 
§erefsizlik olarak addediliyordu:" 

Yüce idealler adına cinayet i§lemek eskiden beri bazı gruplarca kulla
nılan bir yoldur. Hasan Sabbah, bu i§i metot haline getirmekle kalmamı§, 
öldürme i§ini hançerle yaptırarak, bunu Barıniliğin ayrılmaz bir parçası 
haline getirmi§tir. Muhaliflerin öldürülmesi Batmilikle beraber anıldığı 
için Batılılar "assassins-katiller" kelimesini Bitıniler manasında kullanmı§
lardır.2 19 

Batınilerin Selçuklu ülkesindeki ilk kıtalleri, muhtemelen ALımut'un 
ele geçirilmesinden daha önce Save'de meydana gelmi§tir. Bitmilerden 
onsekiz ki§i bir bayram günü burada buluprak bayram namazı kılmı§lar
dır. Bunların haberini alan beldenin emiri bu phısları tutuklatmı§, sonra 
da serbest bıraktırmı§tır. Bu olay Bitmilerin ilk toplanmalarıdır. Bunlar 
Save'li olup, İsfehan'da ikamet eden bir müezzini kendilerine katılmaya 
çağırdılar. Fakat o, bu daveti kabul etmeyerek reddedince, açığa çıkacak
ları korkusuna kapılarak müezzini öldürdüler. Bu Bitmilerin i§ledikleri ilk 
cinayet olmalıdır. �-o 

Olay Nizamülmülk tarafından duyulunca, müezzini öldürmekle it
ham edilen ki§ilerin yakalanması emrini verdi. Öldürme olayıyla itharn 
edilenler yakalandı ve katil olduğu tah ki k edilen Tahir ismindeki bir 

" 1 7 · el-Bundari, a.g.e., s. 67. 
"' Musul emirini öldürmeye gönderilen sekiz fadaiden yedisi emiri öldürdükten sonra 

yakalanarak öldürülmü§, birisi kaçarak kunulmu§tU. Kurtulan fediinin annesi bu du
rumu bilmediği için, kendi oğlu da öldürülmü§ diye bayramlık elbiselerini giyerek oğlu
nun §ehit olmasına sevinmi§ti. Daha sonradan kendi oğlunun kunulduğu anla§ıl ınc;ı, 
bayramlık elbiselerini çıkarını§ ve kederinden saçını, ba§ını yolmu§tU. Bkz. R.Dozy, 
a.g.e., s. 398 vd. 

219 R.Dozy, a.g.e. ,  s. 395 vd; B.Lewis, Tarıhte Araplar, s. 1 83 ;  F.Köprülü, a.g.e., s. 1 89. 
220 Batınilerin bundan daha önce de i§ledikleri muhtemel cinayetler olabilir. Fakat l ı . ık  

kıncia bi lgi  sahibi olduğumuz i lk cinayet budur. 
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ı ı ıarangoz kısasen kat! edilerek, ayağından sürükl enip sokaklarda tqhir 
edildi. Bu phıs da Batınilerden öldürülen ilk ki§idir. Selçuklu ülkesinde 
ilk defa kanlarının akmasına sebep olan ve bu yöndeki emri veren 
Nizamülmülk olduğu için Bitıniler, ona kaqı büyük bir kin ve nefret 
beslemi§lerdir."' Bu sebepten, Batınilerin katiettikleri ilk §öhretli ki§i de, 
Nizamülmülk olacaktır. 

Nızamülmülk, Hasan Sabbah'ın faaliyetlerinden endi§e ederek onun 
doğuda Ubeydullah el-Mehdi durumuna gelmesinden çekinmekteydi. Bu 
yüzden de, Bitmilerin faaliyetlerine göz yummayarak, ilk defa Batıni kanı 
döktüren ki§i olmu§tu. Bunu unutmayan Batıniler, onu katletmeye karar 
vermi§lerdi. Nizamülmülk 1 092 senesi Ramazan ayında Bağdad'dan 
Isfehan'a dönerken Nihavend'de konaklamı§, iftardan sonra harem çadı
rına dönerek dinleornek istemi§ti. Ondan biqey isternek için yakla§an 
Batıni bir çocuk, Nizamülmülk'e yakla§ınca, saldırarak veziri bıçakla ya
raladı. Batıni, kaçarak kurtulmak istediyse de, Nizamülmülk'ün adamla
rınca yakalanarak öldürüldü. Fakat Nizamülmülk aldığı bıçak darbesi 
sonucunda hayatını kaybetti. Nizamülmülk'ün katiedilmesini kendileri 
açısından çok önemli sayan Bitıniler; O, bizden bir marangozu katletti, 
biz de onu - katiettik diyerek, bu olayın kendile'ri açısından bir prestij ve 
kısas meselesi olduğunu gösterdiler.2-- .. 

Nizamülmülk gibi- §öhretli ve Batıni dü§-manı birisinin öldürülmesi, 
hiç §üphesiz ki,: Batınilerin güçlerini göstermesi ve ses getirmesi açısından-

221 İbnu 'l-Cevzi XVII,-s. 63; İbn u '!-Esir X, s. 3 1 3 .  -222 
Nuveyri XXVI, s. 330; Ibnu'l-Esir X, s. 205 vd; Ravendi I, s. 132;  Ebu Şame, a.g.e., s.--

62; Syed Salmail Nadvi, '"Religıous ·Pcilicy Of Nizarn Al-Mulk"; A.l-İlm journal of The 
Centre For Research İn İslamic Staties, Vol. IV, Oaııuary 1 404/1 984), s. 40. Sadreddin el
Hüseyni, Nizamülmülk'ün ·öldürülmesi meselesinde diğer kaynaklarda olmayan deği�ik 
bir haber nakletmektedir. Onun rivayetine göre: Hasan Sabbah'ın Alamut'daki kötülük
leri-çoğalınca, Nizamülmülk kaleyi ku�atarak yollan kesti. Bunun üzerine- atlarının nal
ları ters olan-iki- adam kaleden çıktılar. Kaleyi ku�atan askerler bunların izlerini görünce 
kaleye· girdiklerini sanmı�tı. Nizamülmülk bu sırada hamamdan çıkın-ı�, bir mahfede 
dınleniyordu. Bu- iki adam görmü� olduklan· bir haksızlıktan �ikayet eder gibi vezirin 
huzurumı-gelerek onu·bıçakladılar (Bkz. ·S. el-Huseyni, a.g.e., s.- 45) .  Diğer kaynaklar d:r 
Nızamülmülk'ün öldürülu�ü konusunda deği�ik rivayetler nakletınektedirler. Bazı kay
naklar onu Melik�ah'ın öldürttüğünü zikrederken (Bk-z. Ebu'l-Fida Il, s . - 202; Subki IV, 
s. 225; - Ravendi I, s. 1 32) , bazılaı-ı da onun Sultanın onayı; 'Iicu'l-Mülk'ün tedbiri ve 
Terken Hatun'un i�aretiyle öldürüldüğürıü nakleder. Bkz. İbiıu'l-Adim, a.g.e., s. 56 vd. 
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i ınl'ıı ıl idir. ı :akat bu olaydan önce de Barınllerin öldürme ve yağıııa ol .ty
lan yaptığına dair kayıtlar mevcuttur. Yine İbnu'l-Eslr'in verdiği bilgilere 
göre Barınllerin ilk sahip oldukları yer Kayin221 yakınlarında bir kaledir. Bu 
kalenin komutanı Barınllerden olduğu iç in onun etrafına toplaıııp, güçle
nerek etrafa tehlike saçmaya ba§lamı§lardı. Kirman'dan Kayin'e g i tmekte 
olan büyük bir kafile bu kaledeki Barınllerin saldırısına maruz kalmı§ ve 
kafiledekilerden bir Türkmenin dı§ında herkes öldürülmü§, mallan 
yağmalanmı§tı. Saldırıdan kurtulabilen bu Türkmen, Kayin'e ulaprak 
olup bitenleri §ehir halkına haber vermi§ti. Şehir Kadısı el-Kirmani'nin 
ba§kanlığında toplanan halk Barınller üzerine saldırmı§Sa da, onlara kaqı 
bir §ey yapamadan geri dönmek zorunda kalmı§lardı. Bu olay 
Nizamülmülk'ün öldürülmesinden önce cereyan etmi§ti.'-• 

d - S e l çuk lu larda Taht  Kavgalar ı  v e  B at ıni ler in  Güç l enm es i  

Sultan Melikph'ın vefat etmesi Barınller açısından bir dönüm nok
tası olmu§tur. Çünkü Nizamülmülk ve Melikph'dan sonra devletin tepe
sinde güçlü ve otoriter bir phsiyet kalmadığı gibi, Melikph'ın evlatları da 
birbirleriyle taht mücadelesine tutu§mU§lardır. Bu mücadele, Barınller 
açısından bulunmaz bir ortam yaratmı§ ve güçlerini artırdıkları gibi, halk 
üzerinde de daha tesirli olmaya ba§lamı§lardır. Selçuklu §ehzadelerinin 
birbirleriyle mücadele etmeleri devletin gücünü zayıflatırken, Barınllerin 
gücünü artırmı§tır. Dolayısıyla yeni kaleler ele geçirmi§ler ve durumlarını 
sürekli güçlendirmi§lerdir. 

Yeni kaleler ve yeni suikastler birbirini takip etmi§tir. Halk arasında 
o kadar deh§et ve korku salmı§lardı ki, evinden sabahleyin i§ine giden bır 
insan, ikindi vakti geçti de evine dönmediyse, hane halkı artık ondan ümit 
keserdi. Türlü türlü desiseler kullanarak insanları kaçırır ve onları öldür
dükten sonra kuyulara atarlardı."' Devletin gücü azalıp, buna kar§ılık 
Barınllerin gücü ve kötülükleri artınca, halk arasında korku artmaya ba§
ladı. Bu yüzden halk iki kesime bölündü. Bir kısmı bunlara açıktan açığa 

223 Nisabur ve İsfehan arasında Tabes'e yakın bir yerdir. Bkz. Yakut el-Hamcvi, Muceıııı ı " l 
Buldan IV, s. 342; es-Semani, el-Ensab IV, s .  436 vd. 

�24 İbn u 'i-Esir X, s. 3 1 4. 
225 İbnu'l-Cevzi XVII, s. 63; İbnu'l-Esir X, s. 3 14 .  
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dü�manlık ederek onlarla çarpı§tı, diğer kısmı ise onlarla barı�ık ya§ama 
§eklini tercih etti. 

Batınilere dü§man olan kesim, her an onlardan gelebilecek tehlike 
korkusuyla ya§adılar. Sulh halinde olanlar ise onların i§ledikleri kötülük
lere ve cinayetlere ortak olmakla itharn edildiler. Ülkede hiç bir kimse 
bunların kötülüklerinden emin olamadı. Batıni olanlar devletin takibatma 
maruz kaldılar. Bitıni olmayanlar ise ya Batıniler tarafından taciz edildiler 
veya kendilerini sevmeyen ki§iler tarafından Bitıni olmakla jurnallenerek 
devlet tarafından cezalandırılma tehlikesine maruz kaldılar. Ülkede asayi§ 
ve güvenin yerini endi§e, korku ve deh§et aldı. O kadar ki, devletin ileri 
gelen phsiyetleri ve önde gelen alimler bile Bitıni olmak ithamından 
kendilerini kurtaramadılar.,_. 

Bitıniler, kendileri açısından tehlikeli veya ortadan kaldırılmasını fay
dalı gördükleri her seviyeden insana kaqı suikast düzenlemi§lerdir. Özel
likle Bitmilere kar§ı sefer düzenlemi§ veya açıktan dü§manlığı görülmü§ 
ki§ileri hiç affetmediler. Bunlardan biri olan emir Aksungur, Bitmilere 
kar§ı birçok sefer düzenlemi§, bazılarını öldürüp, mallarını yağmalamı§, 
beldelerini tahrip etmi§ti. Bu sebepten dolayı emiri takip eden Bitıniler 
1 048 senesi Ramazan ayında Hemedan'da üzerine h ücum ederek onu 
öldürdüler.'-' 1096 senesinde ise Tuğrul Bey'in arkada§! ve Selçukluların 
ilk Bağdad phnesi olan emir Porsuk'u katlettiler. Aynı sene 
Berkiyaruk'un amcası Yakuti'nin kızıyla evli olan emir Arğu§ en-Ni
zami'yi Rey'de katlettiler:·' Bitıniler için her gruptan insan hedef duru
mundaydı. Onların öldürülmesi için güçleri ve sosyal mevkileri önemli 
değildi. Batınilerin kıtalleri çağalınca onlardan çekinen emirler gömlekle
rinin altından zırh giyerek dola§maya ba§ladılar.'-• 

22° Kirman Meliki'nin Bitınilikle itharn edilerek öldürülmesi bunun örneklerindendir. Bkz. 
el-Bundari, a.g.e., s. 67 vd. 

227 
İbn u '!-Esir IX, s. 552. 

220 
İbnu'l-Verdi II, s. 1 4. 

229 
es-Suyfıti, Tarıhu Hulefa, s. 428: Bunlardan biri olan ve tesadüfen o gün zırh giymemi§ 

olan İsfehan Emniyet Müdürü Belkabek Sermez, Bitmilerin saldırısına uğrayarak öldü
rüldü. Aynı gece bu §ahsın oğullarına kaqı da saldırılar yapıldı. Sabah olunca bu §ahsın 
evinden bq cenaze çıkarıldı (Bkz. İbn Kesir XII, s. 1 70) .  Aynı §ekilde Bitıni dü§manı 
olduğu için katledilen emirlerden birisi de Hıms emiri Cenahu'd-Devle'dir. Son dere-
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B:itınllcr için sadeec emirler ve kolluk kuvvetlerinin ileri gelen �alısi
yctlcri hedef değildi. Onlar kendileri gibi dü§ünmeyen herkese sava§ aç
mı§lardı. Bu konuda sivil halk da kendilerine dü§en payı almaktaydı. Ni
tekim 1 1 04'de Hindistan, Maveriünnehr ve Horasan'dan gelmekte olan 
lıacılara saldırarak mallarını yağmalayıp, insanları kılıçtan geçirecekler
dir. ı m Bu masum insanların tek suçu Batıni olmamaktı. Bu kadar gözü 
dönmÜ§ ve kin duygularıyla dolu Bitmilerin yaptıkları elbette ki sadece 
bunlar değildir. Onlar umeridan sonra ulema üzerinde de büyük baskı ve 
tehdit olu§turmu§lardır. 

Bitıniler bir taraftan halk üzerinde propaganda yaparak dini emirlerin 
lüzumsuzluğu ve hakikatierin ancak masum bir imam sayesinde öğrenile
bileceği dü§üncesini yayıyor/ ' ' bir taraftan da Selçuklu idaresinden gayri 
memnun insanları ele geçirerek taarruz ağırlıklı bir ihtilal akidesi geli§tİri
yorlardı."' Daller vasıtasıyla §ehir ve kasabalardan Selçukluların idaresin
den ho§lanmayan insanları taraftar olarak bir araya toplayıp, bunların 
gayri memnun hallerinden istifade ile devlete kar§ı kullanıyorlardı. m 

Selçuklular, özellikle Şii-Bitıni fikirlerle mücadele etmek ıçın 
medreseler kurarak, buralardan Ehl-i sünnet fikriyle yctİ§en insanlar saye
sinde bahsedilen dü§üncelere kar§ı sava§ açıp, halkın zihinlerini onların 
te§Vİ§lerinden korumayı amaçlamaktaydı. Alp Arslan döneminde açılan 
bu medreseler sonraki sultanlar tarafından da desteklenmİ§ ve devletin 
resmi Sünni görü§ünü yayan müesseseler olarak büyük fonksiyon İcra 
etmi§lerdir. Selçuklular, açmı§ oldukları bu medreselerden yetİ§en insan-

cede yiğit ve cesur olan bu emir, Hıms Camii'nde Cuma namazı kılarken, üç  Batıninin 
saldırısına uğradı ve §ehit edildi ( öl. l l  O l )  (Bkz. İbn Tağriberdi V, s. 1 67) . Batınilerin 
suikastlerini sayınakla bitirmek mümkün değildir. Onlar Nizamülmülk'ün en büyük 
oğlu Fahru'l-Mülk'ü (öl. l 1 06) Nisabur'da (Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 04; İbn Kesir 
XII, s. 1 80) ,  Merağa emiri Ahmedil'i (öl. l 1 1 4) (Bkz. İbn Tağriberdi V, s. 20; Zehebi, 
A'lam IXX, s. 383) ,  Musul emiri Aksungur'u (öl. l 125)  (Bkz. İbn Tağriberdi V, s. 224) 
ve halifeleri bile katietmekten çekinmemi§lerdir. Abbas! Halife si el-Müster§id Billah da 
Bitınilerce katledilmi§tir. Bkz. Zehebi, A 'lam IXX, s .  562. 

230 İbnu'l-Verdi II, s .  23. 
23 1 P.Hitti, İslam . . .  II, s .  689. 
"' B.Lewis, "İsmaililer", s. 1 1 22. 
m Robert Mantran, İslamın Yayılıı Tarihi (VII-XI. Yüzyıllar) , (tre. İsmet Kayao�lı ı ) ,  

Ankara 1981 ,  s. 1 43.  
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lar sayesinde, bir taraftan Batınilerin bu propagandalarını tesirsiz l ıalc 
getiri rken, diğer taraftan da Batıni fikirleri çürüten, Sünni düşünceyi halk 
arasında yayan ve devlet otoritesine bağlanınayı gerekli gören insanlar 
yetiştirmişlerdir. Yıkıcı faaliyetlerin engellenmesinde askeri hareketlerden 
sonra, belki de  ondan daha fazla etkili olan yol bu metottu.234 Selçuklula
rın-bu mücadelesinde en büyük destekçisi Sünni alimler ve onların yetiş
tirdiği talebelerdi. Bu sebepten dolayı, Batiniler için ortadan kaldırılması 
gereken grupların başında bu insanlar gelmiştir.m 

e - B i t ı n i 1 e r e K a r ş  ı Y ü r ü t ü 1 e n F i k r i  M ü -c i  d e 1 e 

Selçuklular, - Batınilere karşı değişik 'yollar kullanılarak mücadele 
etmişlerdi. 'Bunun birinci safhası hiç şüphesiz ki, onların faaliyetlerini ve 
yuvalandıkları · yerleri ortadan kaldırmayı hedefleyen askeri hareketlerdi. 
Nitekim durumun ciddiyetini kavrayan Sultan Melikşah, değişik 
komutaniarına Batınilerle mücadele etme ve onları bulundukları yerlerden 
söküp atma emrini vermişti. Melikşah 'ın bu niyetini gerçekleştirmesine 
ömrü vefa etmemiştir. Yoksa Pamir'den- Mısır'a, Y-emen' den Kafkaslar'a 
kadar hükmeden güçlü Sultan'ın bu ·meseleyi halletmemesi 
düşünülemezdi. 

Melikşah'ın vefatından sonra evlatları arasında baş gösteren taht 
kavgaları Batınilerin gelişip güçlenmelerine zemin hazırlamıştı. Buna rağ-

2)4 H.Emln,a.g.e., s. 223. 
m Ellerine geçen ilk fırsatta Sünni alimleri katietmekten geri kalmamı�lardır. Devrin 
önemli §ahsiyetlerinden olup, Nizamülnıülk tarafından da ziyaret edilen · ve saygı 
gösterilen Ebu'l-Müzaffer el-Hocendl ı ı 02 senesinde Rey'de Batıniler tarafından 
katledilmi§tir (Bkz. İbn Keslr XII, s. ı 7s) :-Aynı §ekilde dönemin büyük alimlerinden ve 
Hemadan Kadilkudatı olan Ubeydullah -b-. Ali el-Hatıl:il (öl-.ı ı 08) (Bkz. -el-Yafil m; s. -
ı n ; Zehebl; el-İber II, s. 383. ) ,  İsfehan'ın önde gelen alimlerinden Said b. Muhammed 
el-Buhar! (öl. I ı08) (Bkz. et-Tenılml IV, s. 83; el-Kura§! II, s. 267 vd;-Zehebl, el-İber Il, 

s. 384.), Nizarniye Medresesi müderrisi ve "Eğer Şafii'nin · bütün kitaplan yansa; · -
hafızamdan onları yeniden yazdıra-cak kadar gücüm vardır" diyen büyük alim Ebu'l�
Mehasln er-Ruyanl de ( öi. I  ı 08) (Bkz. es-Su b k! VII, s. ı 93 vd; Zehebl, el-İber II, s. 384; 
Suyu tl, Tarihu Hulefa, s.428.) Batınllerce katledilen �ahsiyetlerdendir. Bıi listeye ı ı 2S'de -
H ernedan'da Batıniler tarafından katledilen ünlü Şafii Kadısı Muhammed b. N asr -el
Herevl (Bkz. es-Subkl VII, s. 22) ve Batınller tarafından tehdit edildiği iÇin bir daha on
lar aleyhinde konu§amayan ünlü alim er-Razl'yi (Bkz. R.Dozy, a.g.e., s. 399 vd) de kat
mak ve daha sonraki tarihlerde Batınllerce katledilen alimlerle uzatmak mümkündür. 
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men Berkiyaruk ve Mehmet Tapar'ın öncelikli mesele olarak ele aldıkları 
konuların ba§ında Bitmilerin tenkiJi meselesinin geldiğini tarihi kayıtlar
dan bilmekteyiz. Askeri hareketler Bitmilerin faaliyetlerini kesmeye yet
memİ§tİr. Çünkü Batıniler, hem doğan bo§luktan istifadeyle yeni kaleler 
elde ederek askeri yönden güçlenmi§ler, hem de propagandalarını sadece 
askeri metodara dayandırmamı§lardır; onlar aynı zamanda fikri bir müca
dele ba§latarak, Selçuklu ülkesinde hakimiyetlerini yaymayı amaçlamı§lar
dır. 

Patımilerin açmı§ oldukları medreselerden yetİ§en Şii dailerin Sel
çuklu ülkesindeki faaliyetleri sonucunda Ehl-i sünnet fikri gerileme 
göstermİ§, hatta bu propagandaları destekleyen Büveyhiler Devleti ve 
Besasiri gibi komutanların gücünden Ehl-i sünnet yok olma noktasına 
gelmi§tİ. Selçukluların İslam aleminin liderliğini ele geçirmesinden sonra 
ana hedef, Şii dü§üncesi ve onun temsilcisi olan Fatımiler devletinin orta
dan kaldırılmasıydı. Bu gaye için sadece askeri faaliyetlerle yetinilmemİ§, 
bu dü§ünceye kar§ı fikri yolla mücadele edecek müesseseler de olu§tU
rulmu§tur. Sultan Alp Arslan ve vezir Nizamülmülk'ün gayretleriyle açı
lan Nizarniye Medreseleri bu görevi en iyi §ekilde yerine getirmi§lerdir._,. 
Genelde Ehl-i sünnet dı§ındaki dü§üncelere, özelde ise Patımilerin dıpr
dan yönelttiği fiili müdahaleyi Selçuklu ülkesine ta§ıyan Hasan Sabbah ve 
onun temsil ettiği Bitıni fikirlere kar§ı koyan bu medreseler önemli 
fonksiyonlar İcra edeceklerdir. 

Nizarniye Medreseleri'ne özellikle dönemin güçlü Sünni ilim adam
ları müderris olarak atanmı§, bunların bilgi ve birikimlerinden istifade 
cihetine gidilmi§tİr. Bu müesseseler için hiçbir masraftan kaçınılmamı§, 
hoca ve öğrenciler için en genİ§ imkanlar hazırlanmı§tır. Temel gayesi 
Ehl-i sünnet dü§üncesini öğretecek insanlar yetİ§tİrmek olan bu medrese
lerden mezun olan öğrenciler ülkenin dört bir yanında görev alarak tem
silcisi oldukları dü§ünceyi yayarken, ona m uarız olan Bitıni fikirlere kar§ı 
da mücadele etmi§lerdir. Bu phıslar aynı zamanda İslam aleminde ortak 
bir kültürün ve dü§üncenin dağınasına da imkan hazırlayacaklardır. Öyle 
ki, deği§İk bölgelerden gelen insanlar bu m edreselerde okuyarak, Elı l- i  

236 M.A.Köymen, "Selçuklu Veziri Nizamu'I-Mülk ve Tarihi Rolü", M.K. V /7, (M.ıy"  
1 977), s. 1 5. 
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sünnet  dü§Üİlcesini öğrenip, sonrada kendi memleketlerine dönüp bu 
dü§ünceyi yaymı§lardır: " Böylece- halk idarecilere gönülden bağlan.mı§ ve 
yönetenler ile yönetilenler --arasında "Sünnilik' dü§üncesi" -ortak payda· 
haline- gelmİ§ tİr.'1� Türkistan'ın içlerinden Nil deltasına kadar uzanan ge
nı§· topraklarda ·ülke bütünlüğünün yanı sıra, manevi birlik de bu - müesse
seler sayesinde temin edilmi§tir:ı" 

Nizarniye Medreseleri'nin ba§lattığı fikri· mücadele sayesinde Şiilik 
egemen· bir mezhep olmaktan çıkmı§ ve Enl-i sünnet fikri yeniden güçlen-· 
mİ§tİr. Baiıni propagandalara kaqı halka Sünni fikirler öğretilerek onların 
propagandaları tesirsiz hale" getirilmi§, aynı zamanda dini emirlerin gerek'
sizligini - tavsiye eden yıkıcı dü§ünceler de benaraf edilmi§ tİr. Nizamiye
Medreseleri· bir taraftan halkın ıs lahını ve eğitimini hedef alırken, diğer 
taraftan· da· devlet otoritesine ve kanunlara itaat etmenin -gereğini öğret-' 
mİ§tİr. B öylece devletin bütünlüğünü korumanın yanında, kanunlara bağlı _ 

fertler · yetİ§tİrifmİ§tir:•o Bu §ekilde bir yapılanma, ülkede huzurun yanı 
s ıra, adalete-dayalı -bir · idarenin gelİ§mesini de sağlamı§tır. Bu-yüzdendir 
ki, Selçuklu idaresi;

, 
Roma'da Antonion, İran'da Nev§İrevan, Araplar' da

Hz;  Ömer ve İngiltere'de de Büyük Alfred devirleri gibi huzur, güven ve 
adaletin hakim olduğu bir devir olma özelliğine sahiptir.241-

Batınilerle yapılan fikri mücadelenin merkezi olan Nizarniye Medre--
seleri ve buralarda ·görev yapan büyük alimler bahsedilen konularda çağla-, 
rını a§an görevler ifa etmİ§le rdir. Bu mücadelenin - bayraktarlığını yapan 
ki§İ de, Nizarniye - Medresesi müderrislerinden İrriam Gazali'dir. - Ga-
zall'den-önce·de · Batıniler hakkında eser yazarak onların görü§lerinin yan
lı§lığını - ortaya koyan §öhretli - alimler vardı. Lakin Gazali döneminde İ§ 
daha bir ehemmiyet kesbetmi§ti. Çünkü, Batıniler sadece fikri alanda kal
mamı§, meseleye · bir de cinayet boyutunu· ka-tarak durumu daha vahim 
hale- getirmİ§lerdi. Baskı ve terörün desteğiyle propagandalarına hız veren 

237 Bu §ahıslar ve geldikleri ülkeler hakkında bkz. A. Ocak, Nizarniye -Medrese/eri, s . . 204 -_ - -

vd. 
231 

H. Emin, a.g.e., s. 224; S. Salman Nadvi, a.g.m.; s. 4 1 .  
239 Hüseyin Gazi Yürda ydın, Islam Tarihi Dersleri, Ankara ı 982, s.- 75. 
240 -

H:Emin, a.g.e., s. 223. 
2 11  

S.Maksudi Arsel, "Be§eriyet Tarihi-nde Devlet ve· Hukuk Mdhuınu ve Mü-esseselerinin 
İnki§afında Türk Irkının Rolü", II. T. T.K. -Bildiri/eri, İstanbul ı 943, s. - ı 075-. -
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bu insanların sapkınlıklarından ve desiselerindcn halkı korumak gcrck
mekteydi ki, bu da Gazall ve onun gibi dü§ünen insanlar sayesinde olmuş
tur. 

Batınllere kaqı, Gazall'den önce eser verenlerin ba§ında aynı za
manda Gazall'nin de hocası olan İmamu'l-Harameyn Cüveynl gelir. 
Nisabur Nizarniye Medresesi'nin de müderrisi olan Cüveynl, hem Ehl-i 
sünnet dü§üncesinin geli§mesinde büyük rol oynamı§, hem de yeti§tirdiği 
öğrencilerle bu müdafaa ekolünün devam etmesini sağlamı§tır. Cüveynl, 
yazmı§ olduğu "el-Akldetü'n-Nizamiyye fi'l-Erkani'l-İslamiyye" adlı 
eserinde normal olarak kelaml meseleleri açıklamı§tır. Esere verilen isim 
de gayet manidardır. Adete Ehl-i sünnet itikat ve ibadet esaslarının öğre
tildiği Nizarniye Medreseleri ile, Ehl-i sünnetin görü§lerini anlatan eser 
özde§le§tirilmi§tir. Cüveynl, bu eserinin sonuna normal ilmihal kitapla
rında olmayan bir bölüm ekleyerek Ehl-i sünnet itikadına göre İmam'da 
(Devlet Ba§kanı) aranan prtları belirtmi§tir."' 

Cüveynl'nin alı§ılmı§ın dı§ında eserine farklı bir bölüm açmasının se
bebi, Batınllerin dini hakikatierin masum imam tarafından öğrenilebilece
ğini ve bunun da nassla tayin edilen Hz. Ali soyundan bir phısla müm
kün olabileceğini savunmalarını bop çıkarmak, onların yanlı§lığını ortaya 
koymak içindir. Cüveynl, burada imarnın gerekli prtlarını açıklamakla 
aynı zamanda, bu meselenin Şilierin savunduğu gibi, itikadl bir mesele 
olmadığını da ispat etmektedir.243 

İmam Cüveynl'nin bu sahada "Gıyasu'l-Umem" adlı bir ba§ka eseri 
daha vardır. Bilindiği gibi Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün bir lakabı da 

42 el-Cüveynl, el-Akidetü'n-Nizamiyye, s. ı 3 ı vd; Şemseddin Sami, Karnusu 'l-A 'lam III, 
İstanbul ı 306'dan tıpkıbasım Ankara ı 996, s .  1 855; İ . İsmail Hakkı, a.g.m., s. 26: Eser 
hakkında tefrruatlı bilgi için bkz. Yusuf Şevki Yavuz, "el-Akidetü'n-Nizamiyye", D.İ.A. 
II, s .  258.  

_., Şiliere göre iman esasları; Tevhid, nübüvvet, imamet, adi ve meaddan ibarettir. Dolayı
sıyla imama ve onun nasla tayin edildiğine inanmak iman esaslanndandır. Bu konuda 
fazla bilgi için bkz. Hasan Onat, "Şii İmamet Nazariyesi", A. Ü.İ. F.D. XXXII, ( ı 992), s. 
89 vd. Şilierin bu görü�ü bugün de deği§meden devam etmektedir. İran tarafından Şii 
propagandası yapmak maksadıyla Arap alfabesiyle ve Azeri Türkçesiyle yazılıp, 
Azerbaycan'a gönderilen kitaplarda da bu husus özellikle vurgulanmaktadır. Bkz. 
Ayetullah İbrahim Emini, Her Müslüman Bilmelidir, (tre. Atilla Maranlı), Kum ı J 70, s. 
65 vd. 
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"Gıyasu'd-Din" idi. Cüveynl, eserlerini "Ni:dmı" ve "(i ıyasl" adlarıyla 
telif etmekte ve Nizamülmülk'e ithaf etmekteydi. Bu sebepten dolayı 
bahsettiğimiz bu eseri "el-Gıyasl" olarakta tanınmaktadır. Bu ikinci ese
rini tamamen imamat konusuna hasretmi§ ve birincisinden daha teferru
atlı olarak imarnet meselesini ele alarak Abbasilerin Hilafeti'nin me§rulu
ğunu savunm

.
U§tur. Cüveynl, bu eserinde imamda bulunması gereken 

§artları sayarken nesep itibariyle "Kurey§"ten olma prtını koyarak, bunu 
Hz. Peygamber'in hadisiyle delillendirmi§tir. Buna kaqılık Mısır Fatımi
lerinin kendilerini Hz. Peygamber'in nesebinden göstererek §eref elde 
etmek istediklerini, bu uğurda çok çaba sarfe ttiklerini, fakat bu davala
rında yalancı olduklarını zikretmi§tir.244 Görüleceği üzere Cüveynl, tama
men Sünniliğin klasik görü§ olan imametin Kurenliliğini savunmakta, 
buna kar§ılık Şilierin ve onların deği§ik versiyonu olarak Selçuklu ülke
sindeki uzantısı olan Batınilerin gerçek halifenin Fatımi Halifeleri olduğu 
görÜ§Ünü reddetmektedir. Böylece onların gerçek halifenin Mısır Halifesi 
olduğu konusundaki propagandalarına cevap vermekte, Sünni görü§ 
açısından bu meseleyi enine boyuna irdelemektedir. 

Cüveynl'den sonra Batınilere kaqı en büyük mücadeleyi veren phıs 
onun öğrencisi olan Gazall'dir. Gazall, hem Nizarniye Medresesi'ndeki 
müderrisliğiyle yeti§tirdiği talebelerle, hem de bu sahada otorite olması 
hasebiyle yazdığı eserlerle, Ehl-i sünnet görü§ünü savunmu§, Batıni 
propagandaları geçersiz kılacak çalı§malar yapmı§tır. Gazall'nin bu saha
daki en mqhur eseri bizzat Halife'nin emriyle kaleme aldığı "Fedaihu'l
Batıniyye" adlı eseridir._., 

Bizzat halife tarafından Batınilerin fikirlerini çürütmekle görevlendi
rilen Gazall, bu konuda büyük bir uğra§ vermi§tir. Kelam alimlerinin 
yaptığının aksine, bu mücadelede tamamen aklı önplana çıkararak, 

ı· • el-Cüveyni, Gıyasu 'l-Umem, s. 92 vd: Eser hakkında teferruatlı bilgi için bkz. Şükrü 
Özen, "el-Gıyasi", D.İ.A. XIV, s. 62 vd. 

w Müellif bu eserinde Ehl-i sünnetin görü§lerini belirtip, Barınllerin ilgili fikirlerini akli ve 
nakli delillerle çürütmenin yanında, imarnet meselesine de özel bir bölüm ayırarak Ab
bas! Halifesi Mustazhir'in imametinin mqruluğunu anlatmı§tır. Gazali de, hacası gibi 
Mısır Halifelerinin tuttuğu yolun yanlı§lığını belirterek, onların gerçek manada Hz. Pey
gamber'in soyundan gelmediklerini bildirmektedir. Bkz. Gazali, Bdtıniliğin . . .  , s .  1 14. 
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nasslara ikinci planda yer vermi§tir."• Böylece akli metotlar kul lanarak 
halk üzerinde tesirli olan Batınilere kaqı kendi s ilahlarıyla cevap veril mi�
tir. Bitmilere kaqı "Hüccetu'l-Hakk", "Mufassilu'l-Hilaf", "el-Kıstisu ' l
Müstakim" gibi eserleri de kaleme alan Gazali, "Fedaihu'l-Bitıniyye" adlı 
escrindeki uzun izahları biraz daha muhtasar hale getirerek özetlemi§ ve 
herkesin anlayabileceği bir üs lupla "Kitibu Kavasımi'l-Bitıniyye" adıyla 
bir risale §eklinde yeniden kaleme almı§tır.247 Gazali bununla da ikifa 
etmemi§ "el-Munkizu mine'd-Dalal" adlı eserinde de, Barınller için bir 
bölüm ayırarak, burada onların delillerini tartı§ıp, akli metotlarla çürütme 
cihetine gitmi§tir. 248 

Gazali, Bitmilere kaqı sadece müstakil eserler yazarak kaqı çıkma
mı§, hocasının yolundan giderek normal kelami meseleleri ele alan eserle
rine de, Bitmilerin görü§lerini reddeden kısımlar eklemi§tir. Bu cümleden 
olarak, önemli eserlerinden biri olan "el-İktisad fi'l-İ'tikad" içinde de 
imarnet konusuna bir bahis ayırarak bunun bir zaruret meselesi olduğunu 
ve Şilierin iddia e t tiği gibi nassla tayin edilmediğini savunmu§tur._,. Gazali, 
bu bahsedilen eserlerinin dı§ındaki kitaplarında da Batınilerin fikirlerini 
çürüten bahisler eklemi§, "Bitıniyye, zahiri Rafızilik, batını sırf küfür 
olan bir mezheptir." §eklindeki değerlendirmesi ile onlar hakkındaki 
hükmünü özetlemi§tir.250 O, kılıç ve askerin kazanamadığı zaferi, kale
miyle elde etmeye çalı§ıni§, hiç olmazsa Barıniliğin fazla yayılmasını en
gellemi§tir. -" 

Batınilerin fikirlerinin çürütülmesinde bahsedilen phıs ların dı§ındaki 
alimler de eserler kaleme almı§lardır. Bunlardan biri de Yemen ule
masından olan Muhammed b. Malik el-Hammad! el-Yemeni'dir (öl. 1 077) . 

246 Kasım Kufralı, "Gazzali", İ.A. IV, s .  752. 
247 Ahmet Ate§, "Gazali'nin "Bitınilerin Belini Kıran Deliller"i "Kitab Kavasım AI

Banniya"", A. Ü.İ.F.D. III/I-II, Ankara 1954, s. 23 vd. 
248 Gazali, adete kendi fikri terakkisi ve tefekkür macerasını anlattığı bu eserinde onların, 

dini hakikatleri masum imamdan talim etmenin gerektiği fikrinin yersizliğini açıklaya
rak, bu masum §ahsın ancak Peygamber olabileceğini ileri sürmü§tür. Bkz. Gazali, l'I
Munkiz, s. 42 vd. 

"'49 • 

- Gazali, el-Iktisad, s. 1 1 7; Türkçe tercüme, s. 1 8 1 .  
250 . 

I. Agah Çubukçu, Gazzalf ve Batınflik, Ankara 1 964, s. 54. 
251 . I. Agah Çubukçu, Gazzalf ve Kelam Felsefesi, Ankara 1970, s. 1 9. 
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lhı ;\l i ı ı ı  de B;1tın\' ve Karınatilerin fikirleri n i  çürüteıı hi r eser kaleme 
ı ı�1 

a ı ı ı ı§tı r. 

Patımilerin temsilcisi olarak Doğu İslam topraklarında faaliyet göste
ren Hasan Sabbah ·ve onun kurduğu· Batıni te§kilatı, Ehl-i sünnet dü§ün
cesi ve· Selçuklular için · büyük bir tehlike olu§turınu§tU. Bu insanlar, 
propaganda ile yanlarına ·çekemedikleri halkı korku, tedhi§ -ye suikastle 
taraftar kılınayı ba§arıyorlardı. Dıprıdan Hıristiyan aleminin, içenden ise 
Batınilerin yarattığı bu- ·tür tehlikelerin ·en kısa ve kesin - yoldan benaraf 
edilmesi - gerekmektey di. : Selçuklular, --bunlara kar§ı bir taraftan askeri ve 
siyasi yollarla uğra§ırken··ede-rken, diğer· taraftan· da dönemin alimleri bu 
mücadeleye fikirleri-ve yazdıkları eserler yoluyla katılını§lardır. 

2 - K a r m a t i l i k  

Selçukluların m ücadele etmek mecburiyetinde kaldığı Şii kaynaklı -
hareketlerden birisı de Karmatiliktir. Batıniler kadar geni§ bir sahaya yayı- - - 

lıp, çoğalmaını§ olmakla beraber, .bir: _ kısım··faaliyetleriyle, Sünniliğin. 
temsilcisi olan Abbas! Hillfeliği'ne ve· Selçuklulara gaile çıkarıp, merkezi 
otoriteyi - zor duruma sokacak davranı§lara yönelıni§lerdir.253 Karmatllerin 
ortaya çıktığı KUfe ile Basra arasındaki -bölge Arap, Sudan ve Nebat men
§eli- insanların ya§adığı bir yer olup, · ekserisi fakir insanlardan meydana -- 
gelmekteydi. İsmailiyye Firkası riın önemli lideri olan Abdullah b. - . 
M-eymfın'un-874'deki ölümünden sonra, onun talebesi ve ate§li propagan- ·- 
dacı olan· Hamdan Karmat, b u  bölgede kendi adıyla anılan davetini yap
maya ba§ladı. Kfıfe ·yakınlarında bir: merkez in§a ederek burasını vaaz ve - 

davetinin merkezi h alıne ·getirdi.254 Halkırr fakirliği ve- -bozuk sosyal yapı- · 
dan istifade ederek, kısa sürede mal ve kadın ortaklığına dayanan bir ör
gütlenme gerçeklqtirdi.255 Büyük ·oranda- Mecusilik ·esaslarına dayanan, 

·�· 
· 'Bkz. el- Yemen!, Keifu Esrtiri'l-Batıni-v-ve. 

m Batıniler kısmında ızah· edildiği gibi, en-Nevbahti'ye göre; İsmailller üç grup halinde 
mutaala edılmekte olup, bunlardan birisi de Karmatilerdir. Bkz. ez-Zağabi, a.g.e., s. 148  
vd. 

25• A.Emin, Zuhru 'l-Islrim IV, s. 1 32;�C. Brockelmann, a.g.e., s. 1 1 8; M. Nasr Muhenna· 
a.g.e., s. 242. 

_, İlk "İslam Bol§evikleri" olarak adaedilen bu· fırka, farklı din ·ve ırktan olan insanların --- 
bırlıkte karde§llğının yanında, - hangi . dü§ünceden olursa olsun insanlan bu - davete gir- . - - 
meye ve sığın ınaya çağırır. Bkz. A.Emin IV, s. 1 32; P.Hitti, İslam . . . Il, s. 686 
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Sjbiilik ve Manilik gibi İslam öncesi inançlarla karıpn Karınatilik, A lıb.isi 
I l alif cli�i'ne dü§ınanlığı ana· prensip hali-ne getiren fırkaların ba§ında yer 
al ır.2'" 

Karmatilerin önemli liderlerinden ·olan Ebu ·said ei-Gennabi, 899 yı-
lında Bahreyn bölgesinde ba§kenti el-Ah-sa olan bir de-vlet kurmayı bapr
ını§tır.257 İslam devletinin yıkılacağı ve Mecusi de-vletinin ·kurulacağına 
inanan,. bunun için de belirli bir vakit bekleyen Karmatilerden bir grup· da 
Şam bölgesinde harekete geçerek Abbas! Halifesi'nin ·ordularını bozup, 
er-Rusafe §ehrine girerek buradaki bütün-ınescideri yakmı§lardı:" Aynı 
ınantıktan hareket eden ve· Mecusi · devletinin - kurulma vakti ·geldiğine 
inanan Ebu Tahir Süleyman adlı Karınati reisi de ei�Ahsa'dan - hareket 
ederek KGfe ve Basra'yı ele geçirıni§, 927'de Mekke'ye· gırerek Kabe'de 
tavaf eden hacılar dahil bulduklarını öldürüp,- Kabe örtülerine el koymu§, 
katiettiği insanları Zemzem Kuyusu· ria - atmı§tır. . el-Haceru '�-Esved'i 
Kabe'deki yerinden sökerek Bahreyn'e oradan da Ktıfe'ye· götürınü§dü·r.ı19 

Karmatilerin, bazı ortak inançları payla§tıkları Mısır Patımileri ile ya
kın ili§kiler içerisinde oldukları gözlenmi§tir. · Bu yakın münasebetlerin · 

256 H.İ.Hasan, İslam . .. V, s. 309; Karmatilere göre, zaman içerisinde İsiarn devletİ yıkılarak 
yerini"Fars devleti alacak ve devletin dini de Mecusilik olacaktır (Bkz. İbnu'n-Nedim. el
Fihrist. s. 235 ). Benzer bilgilere el-lhğdadi'nin eserinde de rastlanmaktadır. Mecfısilığe _ 
sıkı sıkıya bağlı ve ilm-i nücfım·sahibi bir adam· olan Ebu Abdullah el-'Aradi bir kıta"p 
yazarak, kitabında verdiği bir tarıhte Mecfısilerin yeryüzüne tekrar hakım olacağını 
bildirmİ§tİ. Bu §ahsın verdiği ·tarih el-Müktefi (902-908) ve el-Muktedır'ın " (907-932) 
zamanlarına· denk dü§mektedir. . Böyle olmakla beraber Karmatilenn hakımıyetı bu 
dönemlerde gerçekle§memİ§tİr. Bkz. A. el-Bağdadi, a.g.e., s. 262 vd. 

257 Burası Sevad gibi Yahudi, .Hıristiyan ve sonradan İslam' ı kabul etmİ§ olan İranlıLirın 
yoğun· olarak -ya§adığı yerdi. Geriye kalanlar ise Arapla§mı§ Nebatilerden meydana gel- -
mekteydi. Bu-bölge halkı Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam'ı terk etmı§ ve ancak 
Hz. Ömer zamanında tekrar İslam'a girmİ§.tİ. Bu yüzden de, İslam'ın zıddı her dü§ünce 
bu insanlarca kabul görmekteydi·. - R.Dozy, a.g.e., s .358 vd. 

258 
Güçlerini artıran Karmatil er 906'da ·hac kafilelerine h ücum ederek kadın, ·çocuk, · ya� lı 

demeden· vah§İce katlediyorlardı. Hac yollarındaki havuz ve kuyular ınsan cesetlerıyle 
dolmu§tu. Halife Muk"tefi, Vasif b·. Suvartekin kamutasında bir ord uyu-Karınatıler uze
rine göndererek on ları bozguna ·uğratıp, dağıttı (Bkz.M.Şerefeddin-, "Karamıta ve Sman 
Ra§İduddin", D.F.İ.F.D. VII,  İstanbul 1 928, s. 35) . Halifenın' ·bunlara· kaqı guçlu l ı  ır 
ordu gönderip- liderlerini öldürtmesi i lc  bölgedeki Karmati gücü··kırılmı§ oldu. Bkl. 
A .Bağdadi, a.g.e., s. 265; H.İ .Hasan, İslam . . .  III ,  s. 364. 

259 Bahsedilen §ahıs 923 senesinde Basra, .925'de Kfıfe'yi yağmalayıp insanları kılıı;ı.ııı 
geçirerek, hac kervanına saldırıp hacıları katletmİ§tİ. Bkz. A.Bağdadi, a.g.e., s .  2(,5 vd. 
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n ctıccsidir  ki, Kı1fe'ye götürülen· ve uzun süre yeri bo§ kalan cl- I laccrü ' I 
Esved, Fatımi H allfesi Mansur'un özel emriyle 950-9 51  senesinde yerine 
Iade cdılmi§ti. '"' el-Hakim döneminde yapılan bütün çalı§malara rağmen · 

Karmatller el-Hakim'in uluhiyetini· kabul etmemekle beraber, Fatımllerle 
olan sıcak ili§kilerini devam ettirmi§l_erdir. Büna mukabil Humller 
Karmatllerin akldelerini benirusernekte fazla zorlanmamı§lardır.261• Ebu 
Tahir'in vefatından sonra -Karmatllerle Humllerin arası siyasi sebeplerden 
dolayı açılınca Karmatllerin nüfuzu azalmı§tır.262 

Fatımller, Hal!fe Aziz zamanında ülkenin sınırlarını geni§letirken bir 
taraftan· da, Suriye bölgesinde kendileri için ·gaile olan ve Dlme§k'e ula§- -
mak üzere olan Karmatller --üzerine ·kuvvet sevk ederek onları yenilgiye 
uğrattılar. Kaçabilenler Bahreyn'e döndü.263 Fatımllerın· yanında yer alan 
Karmatller, deği§ik-dönemlerde Abbas! Hallfeliği .ni zor durumda ·bırak:. 
mı§sa da, . 988' deki yenılgilerinden sonra,204 varlıklarını Ova! Adası ve B ah-· 
reyn bölgesinde fazla bir varlık göstererneden devam ettirmek durumunda 
kalmı§lardır. 

a - K a r  m a t  l l  e r  i n S ü n· n l l  e r  e K a  q ı F a a  1 i y e  t l  e r i 

Karmatller, farklı din · ve ırktan olan · insanların birlikte karde§liğinin 
yanında, hangi :dü§Ünceden olursa olsun insanları bu harekete girmeye ve 
sığınmaya· çağırmı§tır.'" Ancak; sadece Mecusl inançlarını'66 İslam! boyayla 

260 M. Nasr Muhenna, a.g.e., s. 244; Salim-Öğüt, "Hacerülesved", D.İ.A. XIV, s. 433. 
�61 Bkz. L.Massignon, "Karmatiler'', İ.A. VI, s .  355 . . 262 R.Dozy, a.g.e., s. 3 68. 

263 
Bu sava§lar Karmatilerin--gücünü iyice zayıflattı. Onların iç ihtilaflardan istifade eden 

Halife Aziz onları tekrar Fitımi hakimiyetine bağladı. Bundan sonra Fitımilerin istek- -
leri doğru ltusunda Abbasilerle sava§maya ba§ladılar. Fitımilerle dai.ma iyi ili§kiler içinde 
olan Karmatiler, hacıların kutsal· topraklara ula§malarına engel olarak, Abbasiler ve 
Büveyhilerin korkulu · rüyası olmaya devam· etmi§lerdir. Bl�:z. H .İ. Hasan, İslam . . . V, - s. 
3 1 1 .  

ı... 
983'de Bağdad yakınlarına ·kadar gelmi§ler ve aldıkları mal kar§ılığında sulh yapıp, geri · · 

çekılmi§lerdir (Bkz.İbnu'I-Esir IX, s. 37).  985'de KGfe'yi ele geçirerek Büveyhilerin-I rak 
§ubesı' sultanı Şerefüddevle adına hutbe okutmu§larsa da, Büveyhilerin ·Far is §u besi s ul- -
tanı Samsamuddevle'nin · kuvvetleri kaqısında yenilere k Kfıfe'den ayrılmı§lardır (Bkz. · 
I b nu'l-Esir IX, s. 42-vd; M.Şerefeddin, "Karimıta . . .  ", s. 32) .  988'de de Ba§ka bir yenilgi . 
a:lan Karmatller artık gerileme sürecine girmi§lerdir Bkz: İbnu'l-Esir IX, s. 5 8 vd. · 

�· Böylece bazı yazarlarca ifade edilen "İslam· Bol§evikleri" tanımını ·doğrulamı§lardır . .. 
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boyayarak ve çqitli tevillerle me§rU göstermekle kalmaıı l l §, l sL'im' ın  
emirlerini yok sayarak, yasaklarını helal gören bir  davranı§ içine de gır
mi§lerdir. Onun için dini emirleri kendi istekleri doğrultusunda tevil ede
rek kız kardqler ve kızları ile evlenmeyi, ho§una gittiği taktirde kardqı
nin karısının ki§iye mqru olduğunu, §arap içmeyi ve bütün zevk verıcı 
§eyleri mübah görmü§lerdir.267 Bunlardan da anla§ılacağı üzere Karmatller, 
diğer Barınller gibi İslami emirleri yok sayarak, dini esas ları kendı 
mantıkianna göre yoruma tabi tutmu§lardır. Temel dü§ünce Sünni Hali
felik ve İslami esaslara dü§manlık olduğu için, İslam'a muhalif olan her 
§eyi s istemlerine almaktan kaçınmamı§lardır. Karmatller, İslam tarihinde 
en habis ve en zararlı bir ur halinde geli§im göstermekle kalmamı§, fıtne 
ve fesadın yatağı haline de gelmi§lerdir:68 

Ova! Adası ve Bahreyn bölgelerinde bir müddet varlıklarını devam 
ettiren Karmatllerin zamanla güçlerini kaybettiklerine §ahit olunmaktadır. 
Ancak Adada bulunan Ehl-i sünnet mensuplarının gerçekle§tirdikleri bir 
dizi isyanlar Karmatllerin gücünü iyice zayıflattı. Zira adaya hakim olan 
Karmatller Fatımller adına hutbe okutmakta ve halkı kendilerine dü§man 
edecek derecede ağır vergiler koymaktaydı. Karınati idarecilerine kaqı 
ayaklanan halk onların valilerini azledip, kara ve deniz birliklerini imha 
etti. 1 066 senesindeki isyandan sonra Ada, Karmatllerin elinden çıkarak, 

(Bkz. A.Emin IV, s. 1 32) .  Günümüzdeki bazı yazarlarının değerlendirmesi ile onlar, 
"sömürülen halkın Abbas! zulmüne direnmesi ve ona kar§ı örgütlü bir kurulu§" (Bkz. 
İ.Zeki Eyüboğlu, Bütün Yönleriyle Tasa'1JVuf Tarzkatlar Mezhepler Tarihi, İstanbul 1 990, 
s. 386) olmayıp, aksine komünist ve devrimci eğilimiere sahip topluluklardı. 

266 Karmatller üzerinde çalı§an alimiere göre, Hamdan Karmat Harranlı Sabiilerdcndi. 
Harran Sabiileri dinlerini, kendilerinden olmadıkça kimseye belli etmezlerdi. Kelamcı
lara göre, büyük oranda Sabiilik ve Manilik gibi İslam öncesi ınançlada kanpn bu 
hareketin amacı, Kur'an ve Sünneti Medısi görü§leri doğrultusunda yorumlayarak kendı 
dü§üncelerini gerçekle§tirmektir (Bkz. Bkz. H.İ .Hasan, İs/dm . . . V, s. 309) . Inanç sıs
temlerinde Mecusiler iç ın temel öğe olan "Zulmet ve Nur" unsurlannı Karmatilcnn de 
kullandıkianna §ahit olunmaktadır. Bkz. L.Massignon, a.g.m., s. 356. 

267 Kadın ve erkekleri bir araya toplayarak komün hayatı ya§amakta, bunun çocuğun sılı
hati için gerekli olduğunu söylemektedirler. Daha da ileri giderek homoseksücllığı l ı ır 
nizarn olarak benimsemi§, kendisiyle münasebette bulunmak isteyen erkeği reddeden 
gencin öldürülmesini kaide haline getirmi§lerdir. Mecusiliğin ate§e olan hürıııc t ı  �ılıı, 
atqi eliyle söndürenin elini, üfleyerek söndürenin dilinin kesilmesini cıııretııı ı�lcnl ı ı .  
Bkz. A.Bağdadi, a.g.e., s. 262; ei-Hafni, a.g.e., s. 3 1 8  vd. 

268 P.Hitti, İs/dm . . .  II, s. 686 vd. 
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Sün nllerin hak im iyetine geçmı§· oldu. Bunlar, ticari hayatı canlandırmak 
ve tüccarları bu bölgeye çekmek ıçin adada bir cami in§a ettiler ve hutbe
leri Abbas! Halifesi adına okutınaya ba§ladılar.'69 

b - S e l ç u k l u l a r ı n  K a r ın a t i P o l i t i k a s ı  

Oval Adası iıın Karmatilerin elinden çıkması Bahreyn Karmatilerini 
de zor duruma soktu. Sünni halk, Bağdad halifesi ve Selçuklulada temasa 
geçerek onlardan yardım istedi. Bu olaylar Karmatilerin üst üste yenilgiler 
alacağı askeri seferler zincirinin ba§langıcı oldu. 1 069'da Abdulkays kabi
lesinin reisi Abdullah b .  Alı 'el-Uyun! Halife ve Sultan'dan yardım talep 
etti. Yardım isteğini olumlu kaqılayan Melik§ah bu bölgede Karınatı 
hakimiyetini bitirmek için kuvvet göndermeye karar verdi. Böylece 
Karmatileri arka arkaya yenilgiye uğratacak ve hakimiyetlerine son vere
cek dönem ba§ladı. 

b a - K i ç k i n e ' n i n  S e f e r i  

1 075 senesinde Yahya b. Abbas, Katif ve Oval adasının hakimi 
bulunuyordu. Katlfliler bir vesileyle .Sultan Melik§ah'ın mabeyincisi 
Ki.çkine'ye ula§arak, eğer Sultan eml'rirniz Yahya b. Abbas'a kuvvet yardı
mında �ulunursa, biz Ahsa'yı Karmatilerden alır, Sünni hutbesi okutur ve 
her yıl m umazaman vergimizi·veririz·, ·dediler. Kiçkine, Yahya b. Abbas'la 
görü§üp, gerekli · teminadarı aldıktan sonra · Melik§ah ve Nizamülmülk'le 
bir· araya gelerek- müsaadelerini alıp, · söz konusu bölgenin fethiyle ilgili 
hazırlıklara ba§ladı. 270 

Selçuklulardan· yardım · talebinde bulunan Kitlflilerin temsilcisi 
Bağdad' a gelerek o sıralarda Bağdad Şahnesi - bulunan Sadu'd;..Devle 
Gevherayin'le de· görü§lıp, onun·· desteğini temin etmi§ti. Gevherayin, · 

s efere i§tirak etmeyecek, fakat manevi destek. ve Araplardan gelebilecek 
zararları engellemek - kastıyla Basra'da · oturarak seferin yapılmasını 
kolayla§tıracaktı. Meydana ·getirilen Arap kuvvetler ve İsfehan'dan gelen . 
Kıçkine, Vasıt'da birlqerek sefer planlarını görü§tüler. Varılan anla§maya 

'69 H.I .Hasan, lsldm . .. V, s. 3 1 3  vd; M.Şakir VI, s. 2 1 8. · .  

' 0 .Ali Sevim;. "Sultan· Melık§'ah · Devrinde Ahsa v e- Bahreyır Karmatilerıne' Karşı Selçuklu · -· 
Seferı", Belleten XXIV/94, (Nisan 1 960), s. 2 10 vd. · 
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güre de geçecek ganımetlerdcn on birde birer hisse Halife ve Sul tan 'a, on 
lıirde bir hisse aralarında bölü§ülmek üzere Nizamülmülk ve Sadu'd
Devle'ye, geri kalan sekiz hisse de Kiçkine ve Mehari§' in adamlarına 
verilecekti .  

Topladığı kuvvetlerle harekete geçen Kiçkine, çölü geçerken Kays ve 
Kubas kabilelerinin saldırısına maruz kalmı§, bu tehlikeyi atlattıktan 
sonra onları bozguna uğratarak mallarını yağmalamı§, kadın ve çocukla
rını esir etmi§ti. Daha sonra aldığı esirleri ve ganimet mallarını bu kabi
leye iade ederek onların dostluğunu ve Karmatilere kaqı yardımlarını 
temin etmi§, sefer bittikten sonra bunlara da ganimetten pay vereceğini 
vaad etmi§ti. Emrındekı kuvvetlerle Katif'e ulapn Kiçkine'nin geli§i 
Yahya b. Abbas'ı memnun etmedi. Zira o, Sultan'ın kendisine kuvvet 
göndereceğini ve kendi kamutasında Karmatilere kaqı sefere katılacakla
rını sanmaktaydı. Kiçkine'nin geli§i ile menfaatlerinin zail olacağını san
maktaydı. Bu yüzden de iki taraf arasında çarpı§malar meydana geldi ve 
kan döküldü. Kiçkine kaqısında tutunamayacağını anlayan Yahya b. 
Abbas, Kays ve Kubas kabilelerim kandırarak, Kiçkine'nin kuvvetlerine 
saldırıp, yiyeceklerini ve ağırlıklarını yağmalarnalarını sağladı. İki kuvvet 
arasında kalan Kiçkine yenilere k 1 076' da yanındakilerle birlikte Basra'ya 
peripn bir vaziyette döndü.27 1 Kiçkine'nin bu seferi Bedevlierin ve ihtiraslı 
Arap kabile reisieri yüzünden amacına ulapmamı§tır. 

b b - A r t u k  B e y ' i n  K a r m a t l l e r  Ü z e r i n e  G ö n d e r i l i § ı  

Kiçkine'nin bu baprısız seferinden sonra, bölgede yıllarca tek ba§ına 
Karmatilere kaqı mücadele veren Abdullah b. Ali el-Uyun! 1 0 76 sene
sinde Sultan Melikph'a ba§ vurarak, kendisinin mücadelesini anlattıktan 
sonra, kuvvet verilirse Ahsa ve Bahreyn bölgelerini Karmatilerden 
temizleyerek Abbas! Halifesi ve Sultan adına hutbe okutaeağını bildirdi. 
Kiçkine'nin intikamını almak ve Karmatilere ağır bir darbe vurmak iste
yen Melikph, değerli komutanlarından ve Hulvan (Luristan) bölgesi 
kendisine ikta olarak verilen Artuk Bey'i Karmatilerin tedibi ile görevlen
dirdi. Artuk Bey emrindeki Türkmenlerle birlikte Hulvan'a geldikten 
sonra 7000 ki§ilik bir kuvvetle buradan Katif'e doğru hareket etti. 

·" s . d A. evım, a .g.m., s. 2 1 2  v . 
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( lrdusunu çü! sava§! için techiz etmek ve gerekli ihtiyaç malzemele
rini temin etmek maksadıyla Basra'ya uğradığında, Artuk Bey'in askerleri 
§ehrin dı§ında ne buldularsa yağmaladılar. Korkan halk §ehrin kapılarını 
sıkıca kapatarak içeri kapandılar. Fakat üç gün sonra su sıkıntısı ba§ gös
terince, §ehrin ileri gelenleri Artuk Bey'e giderek yaptıkları i§in çirkınlı- · 
ğini anlattılar. Anuk Bey de, niyetlerinin §ehri yağmalamak olmadığını, 
fakat Ahsa'ya gidebilmek için bin tane binek devesi, bq yüz su ta§ıma 
hayvanı, bq yüz batman un, bu kadar arpa ve hurma, ayrıca 10 000 dinar 
da para alması gerektiğini, §ehir ileri gelenlerine bildirdi. Teklifleri kabul 
edilen Artuk Bey istediklerini temin ettikten sonra Ocak 1 077'de seferine 
ba§ladı. 272 

Daha önceleri Kiçkine'ye yaptıklarından dolayı cezalandırılmaktan 
korkan Katif emi ri Yahya b. Abbas, Artuk Bey'in yakla§makta olduğunu 
öğrenince §ehri bo§altarak Ova! adasına sığındı. Katif'i kolaylıkla ele geçi
ren Artuk Bey, burada fazla kalmayarak Ahsa'ya doğru harekete geçti. 
Şehre ula§arak burasını yağmaladıktan sonra, buradaki kaleye sığınmı§ 
bulunan Karmatiler, Artuk Bey'e bir elçi göndererek anla§maya varmak 
istediklerini bildirdiler. Aslında bu anla§ma niyetleri bir hileden ibaretti. 
Arttık  Bey'e teklif olarak "Biz sana barı§ kaqılığı olarak 10 000 dinar. para 
verelim ve hutbeleri Selçuklu Sultanı ile Abbasi Halifesi adına okutalım" 
dediler. Anuk Bey, bu §artlar kaqılığında barı§ı kabul edince, ikinci bir 
teklif getirerek "Bu ·malı halktan· toplamamız· için_ bir müddet ku§atmayı 
kaldırarak bizden uzakla§" dediler. Anla§manın garantisi için de bir mik
tar insanı rehine olarak verdiler.213 

Anuk Bey'in anla§ma §artları gereği ku§atmayı kaldırarak §ehird.en 
uzakla§masını fırsat bilen Karmatiler, civar bahçelerde bulunan gizli yiye- · 

cek depolarındaki zahireyi kaleye naklettikten sonra yeniden müdafaaya 
ba§ladılar. · Karmatilerin hilesini anlayan An u k Bey, geriye dönerek elin- ·· 

deki rehineler i · öldürüp, ci var köyleri yağmalattırdıktan sonra kaleyi s ıkı 
bir� ku§atma altına aldı. Bölge §artlarının elveri§sizliği ·ve Türkmenlerin 
sıcağa dayanamaması Artuk·Bey'i bölgeden ayrılmaya zorladı. Karmatilere . 

n . 
Sı bt, a.g.e., s. 1 8 1  vd; A.Sevim,-a.g.m.,- s. 2 1 7  vd; Ihrahim Kafesoğlu, Büyük Selçuklu 

imparatoru Sultan Melıkşah, Istanbul 1 973, s. 28 
73 Sıbt, a.g.e., .s. -1 82; Ali Sevim, Unlu .. . , s. 53 vd. 
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bqı ı ı ıüddelc eden Abdullah b. Ali el-Uyuni ile anlaprak, Karde�i 
Alpku�'u 200 Türkmenle birlikte Abdullah'ın yanında bırakıp, yarım ka
lan sefcri daha sonra dönüp tamamlamak kastıyla oradan ayrıldı. Yolda 
pek çok Arap kabilesini yağmalayarak Basra'ya döndü. n• 

1 077 senesinde Ahsa'dan Bağdad'a Artuk Bey'in bir mektubu ula§tı. 
Mektubunda Karmatilerin yurtlarını aldığını ve ganimet ele geçirdiğırri 
bildirmekteydi.275 Daha sonra Artuk Bey kendisi de Bağdad'a gelip, Ha
life'nin huzuruna çıkarak durumu anlatıp, niyetinin tekrar geri dönerek 
Ahsa'yı almak olduğunu Halife'ye söyledi. Artuk Bey'in bu seferinden 
son derecede memnun olan Halife, onun Karmatilere kar§ı giri§tiği müca
delede bir te§ekkür nipnesi olarak önünde okunmak üzere bir tevki ya
zılmasını emretti. Bu tevki Artuk Bey'in önünde okunduktan sonra 
Artuk Bey ayağa kalkarak yer öpüp te§ekkür etti ve huzurdan ayrıldı. 
Halife ona ayrıca bir at, elbise ve altın süslemeli bir de eğer hediye ettı.-'• 

Artuk Bey, bu hediyeleri aldıktan sonra Vasıt yolu ile Basra'ya hare
ket etti. Yolda Karde§i Alpku§ 'tan bir mektup aldı. Alpku§ mektubunda 
geli§en olaylardan bahsederek; Karmatilerle birle§en Ezd ve Amir-Rebia 
kuvvetlerine kar§ı hücuma geçerek onları bozguna uğrattıklarını, sava§ 
gücü yok olan Karınati büyüklerinin hayatiarına dokunulmamak kaydıyla 
sulh yaptıklarını ve Abdullah'ın boru sesleri arasında kaleye girdiğini, 
fakat Türkmenlere kötü davranıp, onları kaleye sokmadığını anlatıyordu. 

Abdullah, Karınati ve Ezdlere müsamaha gösterip, onları serbest bı
rakmı§tı. Bunlar da, Amir-Rebiaları imtiyaz elde etmek kastıyla Abdul
lah'a kar§ı kı§kırttılar. Bu kabile mensupları Ahsa önlerinde toplanarak 
önceleri Karınariler ve Ezdler zamanında almı� oldukları vergilerin yine 
kendilerine verilmesini istediler. Taraflar arasında yapılan sava§ta Abdul
lah ve Alpku§'un maharetleri sayesinde Amir-Rebialar hezimete uğratılıp 
malları ganimet olarak alındı:" 

2
7

4 b s . Sı t, a.g.e., s. 1 82; A. evım, a.g.m., s. 2 19. 
"75 . 
- Sıbt, a.g.e., s. 193; Ibn Tağriberdi V, s. 1 06. 
m . . - . 

Sıbt, a.g.e., s. 1 93; A. Sevım, a.g.m. ,  s. 2 1 9  vd; A. Sevım, Unlü . . .  , s. 55 vd; I .Kafı:soğlı ı , 
Büyük . .. , s. 29. 

7 7  s . 
d A. evım, a.g.m., s. 221v . 
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Ahdulhlı  ıle A lpkuş arasındaki dayanı§manın daha sonradan bozul
duğu anla§ılmaktadır. Nitekim Abdullah, Alpku§ ve adamlarına iyi dav
ranmamı§, ganımetlerden payiarına dü§enleri hakkıyla vermemİ§tİr. Du
ruma kızarak kaqı gelen Alpku§'u hapse attırdıktan sonra öldürtmÜ§tÜr 
Karde§ının intıkanımı almak is teyen Artuk Bey, 2000 ki§ilik kuvvetle 
Ahsa uzerıne · yürüyerek Abdullah'ı sığındığı kalede kuptıp, karde§İnın 
dıyetı olarak oğlunu kendisıne 'rehin bıraktığı taktirde kuptınayı kaldıra
rak gen doneceğını · sôylemİ§tİr. Neticede Abdullah'ın oğlunu alarak 
1 078'de Ahsa'dan ayrılmı§tıL278 Ahsa'dan ayrıldıktan sonra kuvvetleriyle 
bırlıkte yönetım · bölgesi olan Hulvan'a gelen Artuk Bey, Sultan 
Melık§ah'a Karınati seferi hakkında genİ§ bilgi arzetmı§tİr�279 

Karmatilere kaqı Kıçkıne'nin ilk seferi, Arapların entrikaları yüzün
den baprıya ula§amamı§tl. Fakat güçlü Selçuklu komutanı Artuk Bey'ın 
duzenledığı 'ıkıncİ Karınati seferi ba§arıya ula§ml§ ve yüzyıllardır çıban 
ba§ı olarak ya§ayan Karmatilerin bölgedeki varlığı nihayete erdırilmı§tir ' 
Sunnı Islam alemmin her yönden koruyucusu olan Selçuklular, muarız 
tıkırlerın Sunnilığı yok etmesıne 'müsade etmemİ§lerdir. Karmatller de 
Batınil er gıbı. bır anaqi ve sosyal- bünyeyi tahribe yönelik çalı§ma ıçınde' 
olduklarından dolayı- Selçuklulardan · gerekli -kar§ılığı almı§lardır. Böylece · 

Doğu Islam - topraklarında faaliyet gösteren Satınllerden sonra, Güney 
bolgelennde ortaya çıkan ba§ka bir Şii kaynaklı ·hareket· Karmatilik tesir-
s ız hale getırılmı§tİr. Bu §eref Selçuklular· ve onların kudretli-- komutanı 
Artuk Bey'e amir. 

�:sevim, a.g.m., s. 223 vd. 
279 A.Sevım, Un/u .. . , s. 58. - -
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Selçukluların, Sünni İslam Dünyasının liderliğini ele aldıktan sonra 
mücadele etmek zorunda kaldığı iki kesimden birincisini olu§turan Şii
Fatımilerle olan ili§kileri geçen bölümde incelenmı§ti. İkinci kesimi 
olu§turan Hıristiyan alemi ile olan ili§kileri de en az birincisi kadar dik
kate değer ve Selçuklular açısından önem verilen bir husustur. Uzun yıl
lardan beridir İslam ve Hıristiyan medeniyetlerinin temsilcileri, biri 
diğerinin aleyhine geni§lemek kastıyla §iddetli bir mücadele yürütmek
teydiler. Önceden hakim olduğu toprakları ve nüfuz alanlarını Müslü
manlara kaptıran Hıristiyanlar, hem eski topraklarına yeniden sahip ol
mak, hem de zaman içerisinde kudretini kabul etmek zorunda kaldıkları 
bu yeni medeniyet mensuplarının içine dü§tükleri zaaftan istifade ederek, 
onlarla hesapla§mak için büyük bir gayret içine girdiler. islam aleminde 
ortaya çıkan bölünmeler ve kötü idareler sonucunda olupn krizler, Hı
ristiyanlara bekledikleri bu fırsatı sunmaktaydı. Bu yüzden iki taraf ara
sında deği§ik zamanlarda ve çe§itli bölgelerde temaslar olmu§, olaylar 
meydan gelmi§tir. 

A -SELÇUKLUU\RDAN ÖNCE İSlAM ÜLKELERiNDE GA YRİMÜSUMLER 

Selçukluların hakim olmasından çok önce de İslam dünyasında gayri
müslim kesim önemli bir yer i§gal etmekteydi. Özellikle Yahudi ve Hıris
tiyanların te§kil ettiği "Ehlü'z-Zimme", Müslümanların müsamahasından 
son derecede istifade eden kesimi olu§turmaktaydı. İslam toplumu ilc 
birlikte emniyet ve güven içinde yapyan bu insanlar, özellikle bazı hallfc
lerin daha fazla ilgi ve ho§görüsünün bir neticesı olarak çok rahat hir 
hayat ya§amaktaydılar . 1  Bu durum Avrupalı tarihçiler in de dikkatinden 

1 H.İ .Hasan, İslam . . .IV, 39 1 .  
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kaçmamaktadır.2 Ayrıca, bu dönemde Yahudiler ve H ıris tiyanlar ken d i  
mensupianna ba§ka diniere m ensup insanlarla evleome hakkı vermezken; 
İslam, Müslüman erkeklerin Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evleome
lerine bir engel çıkarmamı§t ır.3 Bu durumun toplumsal barı§a katkıda 
bulunması tabildir. 

Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlara müspet yakla§ımı ve İslam 
hukukunun bu İnsanlara tanıdığı haklar, onlara İslam ülkelerinde rahatça 
ya§ama fırsatı vermİ§tİr. Gayrimüslimlerin özellikle ticaret ve zanaatla 
uğra§maları da onlara İslam ülkelerinde daha ba§ka imkanlar sağlamak
taydı: Öyleki, bazı İslam ülkelerinde gayrimüslimler bir kısım Müslü
manların §İkayetine sebep olacak kadar genİ§ haklara kavu§ mU§lardı . 
Tanınan bu imkanlar sebebiyledir ki, eski dönemlerden itibaren Doğu 
Hıristiyanları, Müslümanları Bizans Kilisesi ne 'tercih etmi§lerdir.' 

Islam ülkelerinde küçümsenemeyecek bir oranda gayrimüslimin bu
lunması, onların dini hayatının da düzenlenmesini gerektirmektcydi. 
Onun için, gayrimüslimlerin dini liderleri halife tarafından tayin edil
mekteydi. Mesela Nasturl dini liderine atamadan s onra aynı zamanda 
"Casellk en-Nasturl", yani Doğulu Hıristiyanların lideri ünvanı verilir
ken, Yakubllere de aynı usülle' bir "Ba§pİskopos" un atandığı görülmekte- - 
dir. Yahudilere ise "el-Melik"6 adıyla atanan· bir lider b u  toplumun kendı 

R�Mantran, a.g.e . .  s . . 1 97 vd. Ortaçağda Avrupa'da İslam'ın dı§ında değİ§İk dinler ya§ama 
ımkam ·bulmu§keri, bu hak Islam'a tanınmamı§tır. Oysa aynı dönemde, ·islam beldele
rınd'e· Yahu dı ve Hırıstıyaiılar, Müslümanlarla beraber ya§amı§lar, kiliseleri ve· havraları 
hıçbır mudahaleye maruz kalmaksızın Islam ülkelerınİn· dört bir yanında boy -göstermİ§-

tir. 
Ahmed-Emin, Duha'l-İsldm I, Beyrut -, s .  322 vd. 
Ahmed· Emin,· Zuhru 'l-İslıim I, Beyrut -, s. 8 1 .  

5 - -
Bu husus daha Emeviler döneminde kendini göstermektedir. Mesela Hıristiyan· aziz-
lerınden Jean Damascene'in babası, Halife Abdulmelik'in ( 685-705) maliye- nazırı olm U§ - , 
Rum Kılısesının s'on Pederlerinden biri -olan Jean'ın-kendisi de Şam'ı idare eden meclise 
ba§kanlık etmı§tı ' [Bkz. Will Durant, Islam Medenıyeti (tre. Orhan Bahieddin), -İstanbul 
-, s.- 57f Bunun yanında·Endülüsde yok edilen bir medeniyet ve yüzyılların birikiminden 
gen ye 'h ıç bır §ey bırakmayacak kadar Müs!U manlara kar§-! kin ve nefret dolu bağnaz .Hı- -
rıstıyanları-da bu manada değerlendirmek gerekir. 

' Yahudilerin Bağdad'daki liderlerine "Re'su'l-Calut" denitirdi ki, bu reis, Fırat'ın doğu
sundakı bolgelerde ya§ayan· ·Yahudilerin sorumlusuydu.- Abbasiler döneminde Heme- -

dan' da · otuz· bın. 'Isfehan'da· onbe§ bin, Şiraz'da onbe§ bin, Semerkant'ta otuz bin, 
Gazne'de seksen bın Yahudi ya§adığı dü§ünülürse· (Bkz. H.İ .Hasan, İslam . . .  IV, s. 392) 
Ka su'l-Calut'un -önemi daha iyi anla§ılır. 
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içerisindeki cemaat hayatını ve bu cemaatin devletle olan münasebetlerini 
yürütmekteydi. Hıristiyanlarla Yahudilerin idaresindeki fark, Yahudilerde 
vergiyi el-Melik toplayıp yarısını Beytü'l-Male gönderirken, Hıristiyanlar 
vergilerini doğrudan Beytü'l-Male ödemekteydiler. 

Abbas! Hallfeliği, merkezden uzaklığı, örf ve adetlerine a§ırı bağlılık
ları, İslam'dan ho§lanmamaları ve itaat altına alınmadaki zorluklar yüzün
Jen Mecfısilerin de zımmllerden olduğunu kabul etmi§ti. Mecfısilerin de 
tıpkı Yahudilerdeki gibi "Melik" unvanı ta§ıyan dini liderleri vardı. Onlar 
da Yahudiler gibi vergilerini bu phsa ödederdi ve bu makam veraset usu
lüyle intikal ederdi.' 

İslam diyarındaki Yahudi ve Hıristiyanlar sadece tebaa olarak ya§a
yan insanlardan meydana gelmemekte, köle olarak gelenler de bu kitlenin 
içinde yer almaktaydı. Esasen Ortaçağ dünyası için kölelik vaz geçilmez 
bir kurum hüviyetindeydi ve özellikle varlıklı Araplar için köle edinmek 
son derece yaygın bir adetti. Onun için Maveriünnehr bölgesinde bilhassa 
Semerkant'da köle yeti§tiriciliği oldukça geli§mİ§ ve bu §ehir halkı köle 
ticaretınİ belli ba§lı bir kazanç vasıtası haline getirmi§ti. Sonuçta özellikle 
devlet adamları, gerektiğinde gayri Arap cariye edinmeyi hür Arap kadın
Iarına tercih eder hale gelmi§ti ki, Abbas! Halifelerinin bile önemlı kısmı 
cari ye edinme geleneğini devam ettirmi§lerdir.. 

Hıristiyanlar, ticaret ve zanaatın dı§ında daha çok kitabet, yani devle
tin yazı§ma memurları olarak da görev yaparlardı. Nitekim Büveyhl Sul
tanlarından Ali b. Büveyh Rüknü'd-Devle (941 -976) ,  emrinde Hıristiyan 
katipler kullanırdı. Yine bunlardan Adudu'd-Devle'nın veziri de Hıristi
yan'dı." Halbuki Abbasller Hıristiyan vezir kullanma konusunda ihtiyatlı 
davranmı§lardır. '" 

7 H.İ.Hasan, İsUm . . .  IV, s. 392. 
8 H.İ .Hasan, İsUm ... IV, s. 39 1 ;  Abbas! Halifelerinden Kaim Biemrillah'ın annesı 

"Bedru'd-Duca" veya "Katru'n-Neda" adlı Ermeni bir cariye idi (Bkz. İbnu 'l-Esir X, s. 
94· Zehebi, A'lam XVIII, s. 307). Aynı §ekilde ondan sonra Halife olan tarunu cl
Muktedi Billah'ın annesi de "Arcuvan" adında Ermeni asıllı bir carıyeydi. Bkz. Ib n Kcsir 
XII, s. 1 20;  İbn Tağriberd! V, s. 1 37; Zehebi, A 'Um XVIII, s. 3 1 8 .  

9 Ş .  Dayf V ,  s .  405. 
10  Abbasiler'de iki türlü vezirlık bulunurdu: Birincisi "Vezir-i Tefvız" olup, veliaht . ı ı .ı ı ı  

ması vb. gibi yalnız Halifenin yapabileceği i§lerin dı§ındaki bütün devlet ı� lerı ıll" lı . ık.ıı ı  
vezirdi. İkincisi ise "Vezir-i Tenfiz" olarak adlandırılır ve Halifenın kendıs ı ıı l" w ı ı ı ı ı �  
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ls L1m dıyarında Yahudi ve Hıristiyanların d ı§ında önemli bir 
gayrım'uslım "kıtleyi olu§turan Mecusiler, İran coğrafyasında ağırlığı olu§
turmaktaydı. Daha çok Iran'ın uzak bölgelerinde ya§ayan bu insanlar za
man zaman dığerlerıyle" sürtü§meye girecek kadar çoğunluğa sahıptiler · 

979'da Şıraz'da Müslümanlar ile Mecusiler arasında olaylar olmu§, 
Mecusılerın evleri yağmalanmı§ ve insanlar öldürülmü§tü. Büveyhi Sultanı 
Adudu'd-Devle olaylara müdahale etmek zorunda kalmı§tı. ı ı  

Beyhaki de, 1 032 senesi olaylarını hikaye ederken, M ecusılerin kutla
dıkları bayramdan bahsederek: "Bayram için dağ gibi odun yığarlar, çok 
sayıda ku§ ve vah§ı hayvan hazır ederlerdı. Sultan için özel çadır kurulur 
nedırneler ve şarkıcılar hazır edilırdi. "Sultan geldık ten' sonra ateş tutu§tu
rulur, ku§lar uçurulur ve hayvanlar serbes t bırakılırdı. Kutlamalar sonuna 
kadar §enlik böyle devam ederdi" demektedır.12 Sultanın katılımıyla 
kutlanılan Mecusi bayramından bahsedildığine" göre bu insanların belirli 
çoğunlukta olmaları gerekir. " Nitekim, X. yy'da Irak ve İran bölgesinde 
onemlı bır Meciısi nüfusunun olduğunu Makdisl gibi kaynaklardan da 
görmek mümkündür. '• 

İslam ülkelerinde gayrimüslimlerin ya§ayı§ düzeni Selçuklular döne
mınde ·de devam edecektir. Gerek· önceki İslim devletler Inin, gerekse 

oldugu beli ı bır ı§· veya ı§ıere bakan sınırlı yetkı sahibi vezirdi. Halife -mühürünü bu §ahsa 
verır. o da Halı fe adına bu· mührü kullanırdı (Bkz. el-Ma verdi, a.g.e., s. 29- vd; Bahriye
U çok, Islam· Tarıhi Emevıler-Abbasller, Ankara- 1 979, s. 1 48) .  Her iki vezırlikde de· Hı 
rıstıyana rastlanmamaktadır. Hatta bu konu dönemin alimlerince ele alınarak, bahsedilen 
bu vezırlerın Müslüman olmas-ının §art olup olmadığını veya Sultanın "Vezir-i .Tenfiz" 
makamına bır gayrımüslimı geıırmesinin caiz olup olmadığını tartı§ılmı§tır.. Irak bölgesı
nın onemli alımlerınden Imam Maveral, bunun diz olduğunu, çünkü bu vazifenin sınırlı 
bır gorev olduğunu belırtirken;' dönemin Horasan ulemasından olan İ maınu'lcHarameyn · o 

Cuveym, bu ı§ın olamayacağına dair fetva ·vermi§ ve Cüveynl'nın· görü§Ü ağır basmı§tır. -

B zk ıvıaveroı, a:g.e., s.- 32; Levent Oztürk, Islam J optumunda Hırıstıyanlar, İstanbul · 
1 998, s. 386; A. Emin, Zuhru . . .  ı·, s. 84. 

1 İbnu'l-Eslr VIII, s. 7 1 0.-
- el-Bey haki, a.g.e., s. 471;  Ş. Dayf V, s. 506. · -

3 Aynı türden kutlamaları Medisiler için önemle olan· "Nevruz Bayramı" nda da görmek . -
·:mtıfnkun. Bu gün yemek·ve §arap için en büyük bayram kabul edilirdi. Her senenin Ey- -

ltil ._ayının yırm'ı altıncı günü· kutlanan "Mihrican Bayramı"· için de aynı durum söz 
k�nusudur. Sultan, merasım y"erine sabahleyın gelerek bayramla§ma için oturur, arkasrn-· 
dan devlet ılen gelenlerı ve eınırlerd e gelirler, oyunlar oyııanır,· kadehler dolar bo§ahr ve 
mugannıyeler �arkılar söyleyerek bu bayramı kutlarlardı (Bkz. Ş.Dayf V, s. 507). 
ei-Makdisl, a.g.e., s. 1 26.' 
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Selçukluların sağladığı genı§ imkanlar ve rahat hayat, gayrimüslıın nüfu
sun anmasına ve bu insanların cemaat olarak geli§melerinde önemlı bır 
yer tutmu§tur. Özellikle de Yahudilerin Ortadoğu'da varlılarını sürdür
mcleri bu sayede mümkün olmu§tur. " Esasen Hıristiyanların s ığınabile
cekleri ülkeler varken, Yahudiler böyle bir imkana sahip olmadıkları gıbı, 
1 l ıristiyan ülkelerindeki halkın amansız bağnazlığı kar§ısında Islam 
ülkelerini tercih etmek durumunda kalmı§lardır. 

B- SELÇUKLULARlN AKINLAR ESN ASINDAKi TA VIRLARI 

Kurulu§ yıllarından itibaren kendilerini dini meselelere sıkı sıkıya 
bağlı gören Tuğrul ve Çağrı Beyler, özellıkle büyük kentlerdekı dini 
üııderlerle aralarındaki ili§kileri peki§tirmi§lerdir. Bu münasebetler o ka
dar güçlenmi§tir ki, Gaznelılerin aldığı vergilerden bunalan bu çevreler, 
Selçuklu beylerinin itaatine girmekten kaçınmayacaklardır. '" Islam Inan
cına bu kadar sıkı bağlı ve cihat ruhuyla dolu olan ilk Selçuklu Hüküm
darları, Sünni İslam'ın dü§manlarına kaqı da harekete geçmekte tereddut 
etmedıler. Daha kurulu§undan Itibaren ba§layan ve zamanla iyıce güçle
nen bu mücadele, bazen duraksamalar gösterse de sürekliliğirtı hep koru
mu§tur. Nitekim, Haçlı seferlerinin geri püskürtülmesiyle Selçuklular 
döneminde tamamlanan bu görev, Selçuklulardan sonra gelenler tarafın
dan büyük bir §Uurla takip edilecektir. 

1 - E r m e n i ,  G ü r c ü  v e  D i ğ e r  H ı r i s t i y a n l a r  Ü z e r i n e  
Y a p ı l a n  A k ı n l a r  

Tamamen cihat dü§üncesiyle hareket eden Selçuklular, bu dü§üncele
rini tahakkuk ettirecek en uygun yer olarak Hıristiyan Bizans topraklarını 
görmekteydiler. Türklerin kitleler halinde Anadolu'ya aktığı bu dönemde, 
bağımsız göçebe Türkmenlerin deği§ik bölgelerde kendilerine hayat hakkı 
ararken yağmalarda bulundukları da bir vakıaydı. Bunların bir kısmının da 
Müslümanlara ait yerleri yağmalaması üzerine Halife Kaim Biemrillah, 

15 X.yy. coğrafyacılarından ei-Makdisi'nin (öl . l OOO) verdiği bilgilere göre: Horas:ın'd; 
Yahudiler hayli çok, Hırıstiyanlar az, Mecusilerin ise hiç bulunmamaktaydı [Bkz . . el 
Makdisi, a.g.e., s. 323] . Bu rivayet İslam ülkelerıncieki Yahudı ve Hırıstıyanların dııru 
munu açıkça göstermektedir. Bahsedilen dönemde Cebel bölgesınde ıse yıne Yal ıudıkı 
Hıristiyanlardan daha çoktu. Bkz. ei-Makdisi, a.g.e., s. 394. 

16 C.Cahen, Osmanlı/ardan . . . , s. 39. 
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ruğrul Bey e elçi göndererek bu duruma engel olmasını istcmi§ti . O ise, 
verdiği cevapta; halkının çok olduğunu belirterek, memleketinin onlara 
kafi gelmediğini söyleyecektir. ' 7  Ayrıca Halife nın 'mü§teki olduğu bu 
Oğuz akınlarından rahatsız olanlardan birisi de Diyarbekir Mervani emiri 
Nasruddevle b. Mervan'dır. Türkmenlerin Musul ve Diyarbekir yörele
rinde yağmalar yapması üzerine, Nasruddevle Tuğrul Bey'e bir mektup 
yazarak bu durumdan §ikayetçi olmu§tu. Tuğrul Bey, gönderdiği cevabİ 
mektubunda: "Kullarımın senin memleketine geldiğini haber aldım. Sen, 
bır suğur emiris in  ve sana gereken §ey onlara mal vererek kafidere kar§ı 
onlardan faydalanmandır" §eklinde tavsiyede bulunmu§tu.18 Bizans sını
rına sevk edilen Türkmenlerin cihatla uğra§arak, yağınada bulunmayacak
ları dü§üncesinden hareketle, Tuğrul Bey'in Hıristiyan dünya hakkındaki 
dü§üncelerinin özünü anlamak mümkündür. Selçukluların bu bölgede 
gerçeklqtirdikleri sava§ların ana gayesi tahrip ve yıkımdan uzaktı. Onlar, 
Arapların yaptığı gibi, Hıristiyanlarla yapılan sava§lardan sonra tekrar 
suğur19 hattına çekilmek gayesi de gütmemekteydiler. Selçukluların ana 
hedefi, yöneldikleri bu topraklarda fetih yapmak ve vatan edinerek bir 
daha geri dönmernek §eklinde tahakkuk edecektir.20 

Daha akınlar ba§laınadan· önce, Maveraünnehr'de Karahanlı ve 
Gazneli devletlerince sıkı§tırılan Selçuklular, bir çıkı§ yolu bulmak ve yeni 
yurt aramak kastıyla Çiğrr Bey komutasındaki ifç bin ki§ilik bir kuvvetle 
H"orasan�Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya girmİ§tİ.21 O dönemde Azer-
baycan ve Doğu Anadolu'da - bulunan Er"meni ve Gürcü prens likle-ri, 
bıi-birleriyle sürekli mücadele içinde olup, vasal statüde olmalarına rağmen 
Bizans'la da ciddi manada anla§mazlık içindeydiler. Tiflis, Kars ve Van 
çizgisinde- uzanan bölgede Ermeni, G ü-rcü ve - Abaza prenslikleri feodal 
gruplar halinde ya§amaktaydılar.22-

17 Abu'l-Farac I, s. 302; -0. Türan, Selçuklular Zamanmda Türkıye, s. 16 vd. ·· 

18  İbnu'l-Esir IX, s. 389: 

19 Suğur ve Avasım-hakkında geni§ bilgi için bkz. -E.Honigmann, "Suğur", İ.A. XI, s: 2; M. 
Streck, "Avasım", İ.A. II, s. 1 9'vd; HakkrDursun Yıldız. "Avasım", D.İ.A. IV, s. l l l  vd. 

2" H .Mahmud-A.e§-Şerif, a.g.e., s. 556; İbrahim Kafesoğlu, ''Alp Arslan", D.İ.A. II, s. 527 .. - -_ 

1 Bu seferin tafsilatı horkkında bkz. M.A.Köymen; Büyük Selçuklu . . . I, s. 1 07 vd� 

22 İbrahim- Kafesoğlu, - "Doğu - Anadoluya İlk- Selçuklu - Akını ( 101 5- 102 1 )  ve Tarihi 
Ehemmiyeti", Fuad Köprülü Armağam, İstanbul 1 953, s. 264 vd. -
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Selçuklular henüz Anadolu'ya gelmeden önce, biri Bagrat hanc
danının elindeki Anı, diğeri de Ardzurunu ailesinin ba§ında bulundu�u 
Van Gölü'nün doğusundaki Vaspuragan prensliği olmak üzere, Ana
dolu'da Bizans'a bağlı iki Ermeni prensliği bulunmaktaydı." Türk akınları 
ba§ladığında ( ı  02 ı )  önce Van bölgesindeki Ermeniler in l ideri Senekerim, 
Selçuklu kuvvetlerine kaqı kayamayacağını anlayarak, Bizans İmpara
toruna ba§vurup bütün ülkesini Bizans'a bıraktığına dair bir senet verdi. 
Arkasından Anı T ekfuru III. Sempad da aynı yolu izleyerek ülkesini Bi
zans'a bıraktığını bildirdi." Bizans imparatoru II .  Basil, Ermenilerin bir 
kısmını bahsedilen anla§malar sebebiyle, bir kısmını da cebren Sivas ve 
Kayseri yörelerine göçürmÜ§ tÜ. Dolayısıyla, Azerbaycan ve Doğu Ana
dolu'da Ermeni ve Gürcü prenslikleri kalmamı§, Türkmenler Anadolu'ya 
geldiklerinde doğrudan Bizans'la muhatap olmu§lardı.-' 

Anadolu'ya giren Çağrı Bey, Van Kalesi gibi sarp ve müstahkem 
mevkiler hariç, Vaspuragan bölgesinin önemli yerlerini zaptedip, ganımet 
topladı.26 Buradan Gürcülerin oturduğu Nahçivan bölgesine yönelerek 
kısa sürede hakimiyeti altına aldı. Divin §ehri güneyindeki Nik bölgesine 
uzanarak ele geçirdi. Van'dan Tiflis'e kadar olan yerleri hallaç pamuğu 
gibi attıktan sonra geldiği yoldan geri dönerek Tuğrul Bey'e ula§tı 
( ı  02 1 ) .  27 Ke§if seferini ba§arıyla tamamlayan Çağrı Bey, kar de§ i Tuğrul 
Bey'i Anadolu'ya te§Vik ederek: "Burada iki büyük vali var. Bunlar 
Harezmph Harun ve Se bük-Tekin'in torunu ve Mahmud'un oğlu Sultan 
Mesud. Biz yalnız bunların hakkından gelemiyoruz. Fakat ke§fe tmi§ 
olduğum Horasan ve Armaniya'ya gidebiliriz. Çünkü buralarda bize kaqı 
gelebilecek bir kimse yoktur" diyerek, yeni ke§fedilen toprakların duru-

23 Rafet Yınanç, "Selçuklular ve Osmanlıların İ lk Dönemlerinde Ermeniler", Türk Tarı
hinde Ermeni/er, İzmir 1 983, s. 68. 

24 Fahrettin Kırzıoğlu, "Selçuklular'dan Önce "Armenya"ya Yukarı Eller'e Hakim Olanlar 
(MÖ. IV Bin-MS. 1 064)", Türk Tarıhınde Etmeni/er, Izmır 1 983, s. 1 95 vd. 

25 Ali Sevim, Anadolu 'nun Fethı Selçuklular Dönemı, Ankara 1 993, s .  39 vd; İ.Kafesoğlu, 
a.g.m., s. s. 266; M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 243. 

26 Selçuklu akınları ba§ladığında Ermeni ve Gürcüler arasında birlık olmaması, Imparator 
II. Basıl'in ise Balkanlarda mqgul olması Çağrı Bey'in i§ini kolayla§tırmı§tı. Ça�rı Hey 

ve adamları Anadolu'ya girdiklerinde kılık ve kıyafetleriyle, ata bınmelen ve sılah kullaıı
malarıyla bölge halkını tela§a dü§ürmü§lerdi. Bkz. M.Halil Yınanç, Türkıye Tarıhı, .\d 
çuklu/ar Devri I, İstanbul 1 944, s. 36; A. Sevim, Anadolu'nun . . .  , s. 4 1 .  

27 M.Halil Yinanç, a.g.e., s .  36; A. Sevim, Anadolu 'nun . . . , s .  4 1 ;  İ.Kafesoğlu, a.g.m., s .  2 7 1 ;  
M.H.Yinanç, "Çağrı Bey", İ.A. III, s. 324: 
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ı ı ıu ı ıu arz et ti ."  Bu akınla birlikte Ermeni ve Gürcülerin kaqı koyamaya
cakları anla§ıldığı gibi, Bizans'dan yardım beklemenin de bo§ olduğu 
bölge sakinlerine gösterilmi§tir.29 

Maveriünnehr ve Horasandaki geli§meler sebebiyle batı istikametine 
akmak mecburiyetinde olan Türkmen kitleleri Azerbaycan üzerinden 
Aras nehrini geçerek Ermeni ve Gürcülerle meskfın bölgelere akınlar dü
zenlemi§, ı 028 ve ı 038 yıllarında gerçekle§tirilen bu akınlada Türkmenler 
esir ve ganimet almı§lardı.:ıo Sadece akın ve istila niteliği ta§ıyan bu akınlar 
Selçuklu Devleti'nin kurulu§una kadar düzensiz §ekilde devam etmi§tir. 
ı 040'da kazanılan Dandanakan sava§ından sonra toplanan büyük kurul
tayda Türk fetıh ananesine göre fethedilecek bölgeler Selçuk ba§buğları 
arasında taksim edilmi§," bu taksim planında Tuğrul Bey'e de batı 
bölgelerinin fethi görevi verilmı§ti.32 Tuğrul Bey, bu ananenin gereği ola
rak devletin kurulu§undan sonra batı bölgelerinin fethiyle bizzat ilg ilen
meye ba§lamı§ ve kuvvetlerini bu yöne tevcih etmi§tir. 

Akınlarda bulunan Türkmen kitleleri bazen Müslüman topraklarına 
da giriyorlardı. " Bu duruma rızası olmayan ve o sıralarda Rey'de bulunan 

28 Abu'l-Farac I ,  s. 293. 
29 İ.Kafesoğlu, a.g.m., s .  274 ;  Ali Sevim, "Çağn Bey", D.İ.A. VIII, s .  1 83.  
1 0  M.H.Yinanç, a.g.e., s. 37 vd. 
1 1 Selçuklu Devleti'nin kurulu§undan sonra yapılan akınlar ise Türk fütuhat ananesinin bir 

devamı ve "Töre" nın esasları doğrultusunda devam ettirilmi§tir. Bu anane Oğuz'dan beri 
devam ede gelen bir töreydi. Oğuz Kağan'ın evlatlarından her birini bir ülkenın fethiyle 
gorevlendırdığı tarihi kaynakların §ahadetiyle bilinmektedir (Bkz. A.Z.Velidi Togan, 
Raıideddin Oğuzndmesı, Tercüme ve Tahlıl, İstanbul 1982, s .  36 vd) . Aynı §ekilde "Buku 
Han da kardqlerini fethi önceden kararla§tırılan memleketlere sevk etmi§ti. Gök-Türk 
hakanı Kapağan zaptetmeyi dü§ündüğü batı bölgelerine oğlunu "Küçük Kağan' olarak 
tayın etmı§ti. Kıtabelerde İnel Kağan diye anılan "Küçük Kağan", Çin kaynaklarına göre, 
T'o-sı ("Batıyı feth edecek olan") unvanını ta§ıyordu." Bkz. İbrahim Kafesoğlu, "Türk
ler Fütühat Felsefesi ve Malazgin Muharebesi", T.E.D. S. 2, (Ekim 197 1 ) ,  s. 1 4. 

2 M.Altay Köymen, Büyük . . . I, s. 363 vd. 
3 Henüz Tuğrul Bey'in ba§kanlığında düzenli akınlar ba§lamadan önce, Azerbaycan'da 

bulunan bazı Türkmen kitleleri buradan hareketle Anadolu'ya geçerek Erzen, Batman, 
Cızre, Nusaybın, Sincar ve Habur yörelerinde akın ve yağmalarda bulunduktan sonra 
Musul'u ele geçirerek ( 1043) Abbasi Halifesi adına hutbe okuttular. Türkmenlerin 
hakımıyetlerını genı§letmelerinden rahatsız olan Musul emiri Karva§, diğer Arap emir
lerınden de yardım alarak 1 044'de Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğrattı. Musul'dan 
çekılmek mecburıyetinde kalan bu kitleler soyda§lannın bulunduğu Dıyarbekır yöresine 
gıttıler. Bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarıhı ... s .  74. 
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Tuğrul Bey, Türkıııenlere haber göndererek İslam memleketlerinde a lun
l ar  yapmamalarını, Azerbaycan'a dönerek burada kı§ladıktan sonra Bı
zans'a kar§ı gaza yapmalarını istedi. Diyarbekir yöresine kadar gel ı ı ı i� 
Türkmenler buradan ayrılarak, Bizans'a ait bölgeleri yağmaladıktan sonra 
Azcrbaycan'a geçebilmek ıçın Van Gölü bölgesi Bizans val i s i  
Stcplıenos'tan izin is tediler. İzin verilmeyince çıkan sava§ta Bizans valısi 
esir edildi ve Azerbaycan'a götürülerek öldürüldü ( 1 045) .34 Rahatlıkla 
Azerbaycan'a dönen Türkmenler bu akınları, Selçuklu Devleti'nin fetih 
planına uygun olarak değil, kendi yapılarından kaynaklanan dü§üncelerle 
gerçekle§ tirrnek teydiler ki, bu akınlar düzenli seferler döneminin ba§la-

. h ı 35 masına zernın azır am§tır. 

Önemli miktarda Ermeni nüfusunu Orta Anadolu'ya göçtürerek 
Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar uzanan hakimiyetini gerçekle§tiren II .  
Basil'den sonra Bizans tahtına oturan İmparator Konstantin ( 1 042-1 055), 
aynı siyasetin takipçisi olarak hem sınırlarını korumak, hem de artan 
Türkmen akınlarını kesrnek gayesi ile 1 045 senesinde Gürcü Prensi Lıpa
rit kamutasında bir orduyu bölgeye gönderdi. Divin §ehrine doğru ilerle
yen bu Bizans ordusuna kar§ı Tuğrul Bey de Kutalmı§ kamutasında bir 
ordu göndermi§tir. Gence surları önünde cereyan eden muharebenin 
sonucunda Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratılmı§tır. 6 

Yakut! ile birlikte Azerbaycan'ın fethine memur edilen Şehzade Ha
san ise, aralarında sulh olmasına rağmen, Bizans hududunu geçerek 
Vaspuragan'a girdi ve akıniara ba§ladı. Türklere kar§ı kayamayacağını 
anlayan Bizans valisi Aaron, Bizans'ın Gürcistan valisi Katakalan 
Kekomanos'dan yardım istedi. İki kuvvet Büyük Zab nehri yakınlarında 
kar§ıla§tılar. Fakat Bizanslıların tuzağına dü§en Türkler yenilgiye uğradı-

34 
Urfalı Mateos, a.g.e., s. 83. 

·� O .Turan, Selçuklular Tarıhi . . .  , s .  74; A.Sevim, a.g.e., s .  47 vd. 
36 Bizans'ın mukavemetten yoksun ve ciddi bir güç olmadığını gören Türkler ilcrlcmclc

rine devam ettiler. Tuğrul Bey, Selçuklu §ehzadelerini çqıtlı bölgelerın fctlııylc 
görcvlendirmi§ti. Bu phsiyetlerden Kutalmı§, Bizans destekli Ermeni hücumların;ı bqı 
himayesine aldığı Şedadi hükümetini korurken, Bizans kuvvetlerİnı de gen çckılıı ıcyc 
zorluyordu. Bkz. ei-Azimi, a.g.e., s. 8; O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 75; M.l  I .Y ııı.ı ı ıı;. 
Kutalmı§'ın böyle bir sefere katılmadığını, Azimi ve ona dayanarak bu  bıl).\ıyı n.ıklcdcıı 
tarihçilerin hata ettiğini zikretmektedir. Bkz. M.H.Yinanç,a.g.e., s .  39. 
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br ( 1 047). " Bozgundan kurtulabilen Türkmenler, Bizans sınırını a�arak 
geriye çekildiler. Bu hadise Bizans sınırlarını aprak Anadolu'ya giren ilk 
düzenli ordunun yenilgisidir. Selçuklular bu akında netice elde edememe
nin yanında değerli bir Selçuklu §ehzadesini de kaybetmi§ oldular. 

Çok sevdiği yeğenini kaybeden Tuğrul Bey, Azerbaycan umumi vali
liğine getirdiği İbrahim Yınal'a, Arran bölgesinde fetihlerle me§gul olan 
Kutalmı§'la birle§erek Bizans üzerine sefer yapma e mr ini verdi. ı 00 000 
ki§ilik güçlü bir orduyla ı 048' de Anadolu topraklarına giren Selçuklu 
ordusu Aras nehri kenarını takip ederek bugünkü Erzurum yakınlarındaki 
eski Erzurum'a (Kalikala) geldi.38 Bu §ehri ele geçirdikten sonra Bizans 
ordusunu aramaya ba§layan Selçuklular, onları Hasankale önlerinde 
yakalayarak yenilgiye uğratıp, ba§komutan Liparit'i esir ettiler. Liparit, 
kendisinin kurtul u§ akçesi olarak İbrahim Yınal'a 300 000 dinar ve ı 00 
000 dinar kıymetinde hediye vermeyi teklif ettiyse de İbrahim Yına! bunu 
kabul etmedi. Bu zaferden sonra ilerleyi§ini sürdüren Selçuklu kuvvetleri 
İstanbul'a onbe§ günlük mesafeye kadar yakla§tılar.J9 Bu sava§, Bizansla 
yapılan ilk ciddi sava§ olmanın yanında, Bizans'a kaqı çekingenliğin orta
dan kalktığı ve Bızans'ın yenılmez olduğu fikrinin silindiği bir sava§tır. Bu 
yönüyle diğerlerinden farklılık arz eder.40 Selçuklulara kaqı Peçenek-

37 M.H.Yinanç, a.g.e., s .  45 vd; O. Turan, Selçuklular . . . , s. 75; M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 
245. 

38 Vaspuragan valisi Aaron ve Gürcistan valisi Kekomenos, Bizans İmparatoruna haber 
göndererek yardım istediler. İmparatorun emriyle bütün Gürcü kuvvetlerini toplayan 
Bizans generali Liparit yardım isteyen kuvvetiere katıldı. Bkz. O .Turan, Selçuklular . . . . s . 
76 vd. 

39 Önemli bir ticaret merkezi, 1 SO 000 nüfusu ve 800 kilisesi olan Erzurum ele geçirilerek 
yakılıp yıkıldı. Sonra Hasankale önlerinde yakalanan Bizans ordusu da yenilgiye uğra
tıldı. İbrahim Yına], ele geçirilen 100 000 esir, içinde ondokuz bin zırh bulunan 10 000 
araba ganimetle ve kıymetli esiri de beraberinde Rey'de bulunan Tuğrul Bey' e götürerek 
zaferini müjdeledi. Zaferden son derece memnun olan Tuğrul Bey, İbrahim Yınal'a 40 
000 dinar mükafat vermek istemi§se de, İbrahim Yına] bunu kabul etmemi§tir. Bkz. 
Ibnu'l-Esir IX, s. 546 vd; Nuveyri XXVI, s. 283 vd; Zehebi, el-İber II, s .  276; 
M .H.Yinanç, a.g.e., s. 47, O Turan, Selçuklular ... , s. 76 vd; A.Sevim, Anadolu' nun ... , s. 
5 1 ;  Enver Konukçu, "Selçuklulann Doğu Anadolu'daki Yerlqim Politikasın, I-II. Millf 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildiri/eri, Konya 1 993, s. 1 46. 

40 M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 247; M.A.Köymen, "Anadolu'nun Fethin, Diyanet İ�lerı 
Ba�kanlığı Dergısi ( 1 961 ) 'den ayrı basım, Ankara 1 962, s. 95. 
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lerden" umdu�u desteği alarnamanın yanı sıra onlarla Balkanlar'da da ba�ı 
dertte olan Bizanslılar, ıki Türk kavmi arasında kalmanın vermİ§ olduğu 
sıkı§ıklıktan kurtulmak için Selçuklularla barı§ yapma yoluna gittiler. 

Bizanlılar, daha önceleri kendi nüfuzları altında olan, §İmdi ıse 
Selçukluların vasalı durumunda olan Diyarbekir emiri Nasru'd-Devle 
Ahmed'den Selçuklularla kendi arasında arabuluculuk yapmasını isteye
rek, Sultana çok değerli hediyelerin yanında, Liparit'in kurtulu§ fidyesini 
de gönderdiler ( 1 049) . Nasru'd-Devle bu İ§ için Şeyhulislam Ebu Abdul
lah b. Mervan'ı Tuğrul Bey'le görü§mek üzere Rey'e gönderdi. Tuğrul 
Bey, Ebu Abdullah'ı Bizans elçisiyle beraber huzuruna kabul ettikten 
sonra, İmparatorun Liparit için gönderdiği parayı kabul etmeyerek onu 
elçiye geri iade etti. Liparit'i serbest bırakarak İstanbul'a kadar kendi elçi
sini de ona arkada§ etti. Bu hareketle Tuğrul Bey'in itibarı arttığı gibi, 
kaqı taraf üzerindeki heybeti de fazlala§tı." 

Tuğrul Bey, Abbas) Halifesi Kaim Biemrillah'ın akrabalarından olan 
e§-Şerif Ebu'I-Fazi Nasır b. İsmail ba§kanlığındaki bir heyeti kendi 
temsilcisi olarak Bizans elçisiyle birlikte İstanbul'a gönderdi. Barı§ anla§
ması için Tuğrul Bey'in Bizanslılardan istediği birtakım prtlar vardı. Ya
pılan görü§meler sonucunda: 

1- İstanbul'da Emeviler döneminde Mesleme b. Abdulmelik tarafın
dan yaptırılan cami ve minaresi tamir edilerek buraya kandiller konulup 
ibadete açılacak, 

2- Şii hutbeleri kesilerek yerine Sünni Halife ve Tuğrul Bey adına 
hutbe okunacak, 

4 1 Bızanslılar, Selçuklu ilerleyi§ini durdurmak için, Bulgaristan'daki bo§ yerlere 
yerlqtirdikleri Peçeneklerden 1 5  000 atlı asker toplayarak, bunları Anadolu'ya geçirıp, 
Selçuklulara kar§ı kullanmak istemi§lerdir. Fakat Bizans için sava§mak istemeyen bu 
askerler, Bizanslıların da gemi vermeyerek geçi§ yolunu kapaması üzerine, Istanbul Bo
ğazı'nı adarıyla yüzerek geçmi§ ve memleketlerine dönmü§lerdir. Bkz. A.Nımet Kıırat, 
Peçenek Tarihi, İstanbul 1 937, s. 1 36  vd. 

42 İbnu'l-Esir IX, s. 557; Abu'l-Farac I, s. 304; Mikhail Psellos, Khronographıa, (trc . l� ı ı ı  

Demirkent) Ankara 1 992, s. 1 55, Nu:2 15 ;  M.H.Yinanç, a.g.e., s. 48; A.Scvi ı ı ı, A,,, 
dolu 'nun . . . , s. 52. 
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3- C'ıı ı ı in in  ı ı ı i hrab ı ııa Türklerde hakimiyet seııılıolü olarak kullanı -

l.ı ı ı  ve Tı ı grul Bey tarafından da devam ettiri lf'n "ok ve a " i ar ·t k·ı·i 

k onacak u.') 

Tuğrul Bey'in ileri sürdüğü prtlar kabul edilıp� hutbeler Abbas! Hali
tes'ı ve Tugrul Bey adına okundu. Fakat, Bizans'ın vaktiyle Abbas! Halife
l igıne odedıği vergı-nin, bu defa Selçuklulara ödenmesi isteği Bizanslılar 
tarafından kabul edılmedi. Bir anla§ma ıriızalanmadan elçi geriye gönde
rıldı.'' Bunu üzerıne, Türkicnn akınlarının daha fazla sıkla§acağını tahmin 
eden Bızans Imparatoru Konstantin, Doğu Anadolu'daki B izans kale
lerın·ı tahkım etmeye ve asker sayısını artırmaya ba§ladı.'5 

Bu geli§melere rağmen Tuğrul Bey'n-i Bizans imparatoru ile çe§itli 
vesılelerle yazı§tığı bilin mektedir.'• Çünkü, Selçukluların batı s ıyasetınde 
Fatım-ıler kadar Bızans da önemli yer tutuğundan dolayı, aradaki ilı§kıleri 
sıcak tutmak gereği duyulmu§tur. Tuğrul Bey, İmparator Konstantın't:: 
l O S l 'de elçı göndererek Mısır seferi için Bizans topraklarından geçme ızriı 

·ıstem"ı§, Imparator ise Fatımilerle olan dostluk anla§masını ilen süre rek 
bu teklıfı kabul etmemi§ti." Tuğrul Bey'in elçi  gönderme i§lemi, Bızanslı
larca yakalanarak Fatımilere gönderilen ·Abbas! elçısi konusunda da de- -

·vam ettırilmı§tİr."" Imparator Konstantin'in ölümünden istifade eden Tug- -

., İbnu'I-Esir ı x. s. 557; N uveyri xxvı. s. 285 vd; Makrizi, es-Sıiluk I I I .  s. 32;  İbnu'l
crdi 1 ,  s. 489; ubki l l l , s. 389 vd; Azimi, .ı.g. e., s. 1 0; Seyyid Ahmed b. Zeyni Dc lılan , 

el Fuwh,itu'l-İs/Jmıyye 1, Kahire -, s.338 ; A.Scvim, Anadolıı 'nun . . . , s. 52 . 
.... Osman Turan, Abu 'I-Fara :.: 1, s. J 5'dekı 'bilgilere dayanarak anl.ı�maıun yapıldığına 

kanidir. Aynı müell if. İbn H llika ı ın, a l :ı�manın Biz.ıns İmparatoriçesi Thcdora ilc 
yapıldığı hılgis ini  naklederek . onraki arJ§tırmacıları yanılttığını, Thedora ilc yapılan an
la§m.ının ( 1 055) , bırinci anl a�nıanın yapılmadığına i§.ıret olmadığını zikrederek, Tuğrul 
lky'in elçısı ;isır b. İ sıni l ' in de ( 1 049)'da Bizanslılarla anla!jma yaptığı kanatindedir. 
M. H Y "ınanç v: Ali Sevıin· gib i muellıfler ıse anla§manın olmadığı dü§Üncesindedirler. 
Bkz O Turan, Selçuklular . . , s. 79. 

15 Hakkı Dursun Yıldız, " Anadolu'nunTürkler Tarafından Fethi _v_e Türk Vatanı Olması", 
Tarih İçinde H arput, Elazığ 1 992, s. 36.  

16 İbnu 'l-Esir IX, s. 566; İbnu'l-İmad V, s. 1 80. 
7 M.A.Köymen, "Tuğrul Bey", İ.A. XII/II, s. SS . 
8 Uizaıısl ı lar, Mısır  l l.ılifesı 1 ustan. ır i lc 1 04S yılmda bir an!J§ma yapmı�lardı. Uu an
la�ma, clçukluların An.ıdolu'y.ı akınlar yaptığı ırada da devam etmcktcydi. M.ığrib'dc 
hüküm ürnıckte olan ci-Muiz b. B adi s, Şii hutbesini  kes ek ( 1 048) ,  $[n ı-,\' Hal if e adına 
·hutl: e o� utm : ya ba ılar �qtı (Bh. İb 1L ' l  Esir IX, s S S6;  İb nu'l-İmad V, s .  1 8 0 ) .  Bundan 
merr nun olan K ai ır Bi �mr. ll ah, lC sı ' de Ebu Galib C§ ·Şeyr; zi'yi yanında h !at, 'eı nirname 
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nı! Bey, I OSS'de İmparatoriçe Theodora'ya elçi göndererek Istanbul'dakı 
camide namaz kılınınasma müsaade etmesini istemi§ti. Bızanslıların mu
saade vermesı üzerine bu camide namaz kılınmı§, Abbas! Halifesı ve Tu�
rul Bey adına hutbe okunmu§tur ... 

İbrahim Yına! isyanını bastırarak hakimiyetini yeniden tesis eden 
Tuğrul Bey, bir yandan artan Türkmen nüfusunun yoğunluğu ve yenı 
yurt tutma zarureti, diğer taraftan Bızansın güven telkın e tmeım·sı  
sebeplerinden dolayı, Anadolu'ya sefer yapma gereği duymu§tur. Buyuk 
bir kuvvetle harekete geçen Tuğrul Bey, önce Azerbaycan'a yönelerek 
Tebriz'e geldi. Şehrin emirinin ıtaat arzetmesıyle önce Tebrız. sonra da 
diğer beldeler itaat altına alındı. Böylece Azerbaycan sulh yoluyla hakımı
yer altına alınmı§ oldu. 

Azerbaycan'daki faaliyetlerden sonra ilerlemesine devam eden Tuğ
rul Bey Anadolu topraklarına girdi. Van Gölü'nün kuzeyinciekı Muradıye 

ve bayrakla birlikte el-Muiz b.Badis'e göndermi§tİ. Mısır yolu Fatımıler tarafrndan 
kapatıldığı içın, elçi İstanbul üzerinden Mağrib'e gitmek ıstemı§tı. Fakat Bızans Impara
toru Konstantin, bu elçisiyi yakalatarak aralannda dostluk anla§ması buiunan Mısır 
Halifesi Mustansır'a göndermı§tl. Elçının elındeki emirname, bayrak ve hilat yakılmı§, 
kendisi de halka tqhir edildikten sonra Bızanslılara iade edılmı§ti (Bkz. Azımı, a.g.e., s. 
l l l .  Tuğrul Bey, 1 052 senesinde Bızans imparatoru'na bir elçı göndererek, Mısır Halı
fesi "ni köt üleyip, onlarla olan ili§kilerinı kesmesini ve elçiyi serbest b.rakmasını ıstedı. 
İmoarator. Mısırlılarla aralarında dostluk anla§ması olduğunu söyleyerek ozur beyan 
ettı. fakat elçiyi serbest bırakmaktan da geri kalmadı. Tuğrul Bey, Fitımllerie Bızansıılar 
arasını açmayı ba§aramamakla beraber, Bizans üzerindeki ağırlığı sebebıyle Abbası el
çisinin serbest kalmasını sağlamı§ oldu . 

.. Abdulmccid Bcdcvi, a.g. e., . 137 vd, 20 1 :  Bu durum, Tuğrul Bey'in Konstantin i lc varı
lan anla§nıanın devamın ı  sağlamak kastıyla yaptığı bır tc�ebbüstür ve i b n  Hallikan gibi 
nıüclliflcrcc bahsedilen anla§ma da bu anla§madır. laylara çağda� Ermeni nıücll if
lcrindcn biri n i n  de bahsettiği bu anla§maya göre: Tuğrul Bey, 1 mparaıoriçcyc elçi 
göndererek. ecdadının Müslümanlardan aldığı (Toros Dağları-Malatya ve Erzurum hattı 
doğusundaki) topraklan iade etmesini ve günde bin dinar vergı ödemesını ıstenıı§tl. 
İnı paratariçe de Tuğrul Bey e bir elçi göndererek ona çqitlı hedıveıer sunnıu§tU. Tugrul 
Bey, 1055'de elçiyi beraberinde Bağdad'a kadar goturmu§tll. Bkz. O.Turan, Selçuklu 
lar . . . , s. 79. 

�o Tebriz enıiri Ebu Mansur er-Ravvadi, Tuğrul Bey'e itaat arz ederek adına hutbeler oku
tup, Suıtan'ı ho§nUt edecek hediyelerle birlikte oğlunu rehın olarak verdı. Buradan 
Cenze üzerine yürüyen Tuğrul Bey, §ehrın enıiri Ebu'l-Esvar'ı da ıtaat altına alarak ad ıı ı.ı 
hutbe okuttu. Civar yerlerdeki emirlıkler de benzeri davranı§ göstererek Tugrul lk-1· '•· 
ıtaat edip, adına hutbe okuttular. Bkz. Ibnu'l-Esır IX, s. 598, Ibn Kesır X I I ,  s. 
Zehebi, el-İber II ,  s. 2 88. 
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v e  En:İ§'İ kısa sürede ele geçirdikten sonra ilerleyİ§İne devam ederek, sağ
lam surlada çevrilı Malazgirt'i ku§attı ise de mancınıkların Bizanslılarca 
yakılması üzerine ku§at mayı kaldırdı .11 Tuğrul Bey, üçe ayırdığı kuvvetle
rınİ Erzincan, Bayburt ve Kars yörelerinde fetihle görevlendirdi. Bahse
dilen bölgelerde ilerleyen Selçuklu kuvvetleri bölgeyi tamamen temizle
diler. Bu arada Tuğrul Bey de Kars'a gelerek §ehri bir müddet ku§attıktan 
sonra Pasİn Ovası'na geçerek Bizans kuvvetlerine kaqı takibatını sür
dürdü. Kuzey Anadolu harekatını tamamladıktan sonra tekrar Malazgirt'e 
dönerek §ehri kupttı. Ku§atmanın uzaması ve kı§ın yakla§ması sebebiyle 
ku§atmayı kaldırarak, pek çok ganimetlerle birlikte kı§ı Azerbaycan'da 
geçirmek üzere Anadolu'dan ayrıldı ( 1 055) . 12 Bu seferle birlikte, Bizans'ın 
açıktan Selçuklularla sava§ yapmaktan kaçındığı anla§ıldığı gibi, Selçuklu
lar da yeni ba§arısızlıklara kaqı sava§ stratejilerinde değİ§iklik yapma ihti
yacı hissetmi§lerdir.13 

Tuğrul Bey'in Besas iri ve İbrahim Yına! isyanlarıyla uğra§ması, 
Selçukluların yeni  akınlar yapmasını engellediği gibi Bizanslılara da vakit 
kazandırmı§tl.14 Şehzade isyanları ve devletin çqitli meseleleri ile 
uğra§masından dolayı bizzat Anadolu seferlerine çıkamayan Tuğrul Bey, 
bu ı§lerle vazifeli olarak de ğİ§ İk §ehzadeleri görevlendirmİ§tİr.11 1 059- yı- -
!ında yeni bir harekat ba§ latan Selçuklular, ilerlemelerini sürdürerek Sivas 
önlerine kadar gelerek §ehri fethettiler.16 1 062 yılında Yakut! tarafından 

11 Claude Cahen, Türkler'in Anadolu 'ya İlk Giri�i, (tre. Y.Yücel-B.Yediyıldız. ), Ankara 
1992, s. l l  vd. 

s_ İbnu'l-Esir ıx; .s. 599; Nuveyri XXVI, -s. 287 vd; İbnu'l-Verdı -ı, s. 493; Ernest 
Honıgmann, Bizans Devletmin Doğu Sınırı, (tre. F.l§ıltan), İstanbul 1 970, s .  - 1 71 vd; 
A.Sevim, Anadolu'nun . . . , s. 5J vd; O. Turan, Selçuklular ... , s. 84 vd. 

53 M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s. 25[ 
14 Buna rağmen Erran vasalı Ebu'I-Esvar emrine topladığı Türkmenlerle Bizans ülkesine 

akınlar yapmaya devam etmi§ti (1 055-1 056) .  Buna kaqılık Bizanslılar da Nikephor 
kamutasında bir orduyu do.ğuya göndererek Gence kapılarına kadar ilerlemi§ ve·Ebu'l
Esvar'ı ağır bir sul ha mecbur etmi§lerdi. BI<z. M. H.Yinanç, a.g.e., s. 48 vd; M.A.Köymen�
Tuğrul . . . , s. 56. 

11Çağrı Bey'in oğlu Yakut!, 1 057 senesinde Anadolu üzerine bir sefer yaparak Bizansiılan 
yenılgiye uğratmı§tır. Yakut! 105'8 senesinde Kars ve Anı §ehirlerini ku§atmı§sa · da al
maya muvaffak olamamı§tır. Türk emiri Dinar komutasındaki kuvvetler Fırat'ı geçerek 
Malatya'yı ku§atmı§ ve §ehri almı§lardır ( 1 058) . Bkz. M.H.Yinanç, a.g.e., s. 53; A.Sevim, 
Anadolu'nun . . . , s .  55 vd; M.A.Köymen, Selçuklular ... , s. 253 vd. 

' A.Sevim, Anadolu'riun ... , s. 57; -Ali Sevim, Genel Çızgılerıyle Selçuklu-Ennem İlıskılerı, 
Ankara 1 983, s . 15 .  
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l ıa� latılan bir akınla Diyarbekir, Urfa havalİsine seferler düzenlenip, Dide 
ve hrat havzalarında akınlar yapılmı§tır. Yapılan bu akınlarla Sivas'a kadar 
olan Bizans kale ve müstahkem mevkileri tahrip edildiği gibi, hareket 
Kızılırmak havzasına kadar genİ§letilmİ§tİr.ı' Sonradan yapılacak düzenli 
a kııı lara zemin hazırlamak ve ke§İf yapmak maksadına yönelik olan bu 
akınlar tam manasıyla fetih niteliği ta§ımamaktaydı.ı' Tamamen ganimet 
elde etmek ve Bizans mukavemet gücünü yıkmaya yönelik bu akınlar 
sayesinde Türkler Anadolu'yu tanıdıkları gibi, Bizans'ın mukavemet 
gücünün olmadığını da ke§fetmİ§ oldular. 

2 - D o ğudaki  Gayri m ü s l i m  T ü r k l e r  Ü ze r i n e  Yapı lan A k ı n l a r  

Selçuklular sadece batı yönündeki gayrimüslimlerle ilgilenip, onlar 
üzerine sefer düzenlemekle kalmamı§, aynı zamanda doğudaki gayrimüs
limlere kaqı da akınlar tertip etmİ§lerdir. Bu, Selçukluların Müslüman 
olu§ larından beri takip ettikleri ana s iyasete uygun olarak yapılan bir İ§
lemdi. Bilindiği üzre Selçukluların ceddi ve ilk olarak İslam'ı kabul eden 
Selçuk, kendine bağlı adamlarıyla birlikte "Daru'l-Harb'den Diyar-ı İs
lam'a" hicret ederek Cend bölgesine yerle§mİ§tİ. İslam'ın suğur hattı olan 
bu bölgeden kafir Türkler üzerine seferler yaparak, İslam ·adına cihaı- ya
pan Selçuk, aynı zamanda bu bölg.edeki Müslümanlardan vergi ·alan Türk
lerin gayrimüslim hakanının · tahsildarlarınr da kovarak bölgede İslam· 

hakimiyetim "tesis etmİ§tİ.ı9 Selçukluların kendi soyda§ları doğudaki gayri
müslim Türklerle sava§arak İslam - beldelerini onların zararlarından koru
ması60 ile ba§layan bu görev §Uuru, zaman içerisinde geli§erek devam ede
cektir. 

Selçukluların Cend'de ba§layan ve giderek geni§leyen hakimiyetle
riyle birlikte İslam'ı korumaktaki görevleri de - artmı§tır. Devlet olarak 
ortaya çıkmalarını temin eden - Dandanakan zaferini kazandıktan sonra 

ı7 Anadolu'ya · gelen Türkler'in nehirlerin akı§ istibmetlerini ve onların-sağladıkları t:ılııı 
kolaylıkları kullanarak akınlarını gerçekle§tırdiklerini söylemek mümkündür. Bkz. S:ılıııı 
Cöhce. "Malazgirt Meydan Muharebesinden Önce Anadolu'da Türk Varlığı", 7anh 
içerısmde Hakkarı Sempozyumu Bildiri/eri, (30 Eylül "1 9 86 Hakkari), s. 15 (Y:ıyıml:ııı 
mamı§ sempozyum bildirisi). 

ıs M.A. Köymen, Selçuklular .. . , s. 254 vd; A. Sevim, Anadolu'nun ... , s. 58.  · 

ı9 İbnu'l-Esir IX, s. 474; Makrızi, es-Süliık I, s. 30 vd. 
60 H.Mahmud-A.e§-Şerif, a.g.e., s. 538 vd. 
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topladıkları ilk kurultaycia alınan karaiara bakıldığında bu dü�ünceyi ta§ı
dıkları açıkça görülür. Tertiplenen ilk büyük kurultay da, gelecekteki 
fütühat sahaları, Türk fütühat felsefesine uygun olarak Selçuklu beyleri 
arasında taksim edilmi§ti. Buna göre doğu bölgeleri Çağrı Bey, güney batı 
bölgeleri Musa Yabgu tarafından zaptedilecek, Tuğrul Bey ise batı 
bölgelerinin fethiyle i lgilenecekti. 61 

Kurultay kararlarına göre harekete geçen Selçuklular deği§ik 
bölgelerdekı hakimiyetlerini geni§lettiler. 1 04 1  'de C ür can ve Taberistan 
bölgelerini zapteden Tuğrul Bey, bölgeyi ele geçirip, adına hutbe okura
rak, buradaki hakimiyetini tesis etti. Ertesi sene Harezm bölgesini ele 
geçirdikten sonra Cebel bölgesine yöneldi.6' Tuğrul Bey'in Cebel bölge
sınde hakimiyetini tesis ettiği sırada (1 043 ) ,63 özellikle Ka§gar ve 
Balasagun yöresindeki gayrimüslim Türkler arasında İs lamla§ma olayı 
hızlandı. Bu bölgedeki Türkler arasında 1 0  000 çadırdan olupn bir grup 
İslam'ı kabul ettiler ve bu olay Kurban Bayramı'na denk geldiği için 20  
000 koyun kestiler. Daha sonra da İslam beldelerine dağıldılar.64 

Daha sonradan yapılan fetih hareketleriyle Selçuklular hakimiyetle
rini geni§letip, bir taraftan "Cihan hakimiyeti" fikrini gerçekle§tirmeye 
çalı§ırken, diğer taraftan da İslam'ı gayrimüslim kitleler arasında yaymaya 
gayret etmekteydiler. Nitekim olaydan bahseden Makrızl: "Çin tarafın
daki Tatar ve Hıtalar haricinde hiçbir yer İslam'dan hali kalmadı" 
demektedir. Bu da, bahsedilen bölgelerin dı§ında her yer İslamla§tı mana
sma gelir ki, bunda Selçukluların doğu bölgelerine yaptıkları faaliyetlerin 
payı büyüktür. Doğu bölgelerinde Türkler bulunduğu için bu İslamla§ma 
olayı daha çok Türkler arasında meydan gelmi§ ve artarak devam etmi§tir. 

Selçuklular döneminde diğer bölgelerdeki Türkler arasında da İs lam
la§ma devam etmi§tir. Nitekim Çağrı Bey'in ömrünün sonlarına doğru, 
Karahanlı ve Gaznelilerin tesiriyle Harezm valisi Selçuklulara kar§ı isyan 

6 1 M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . .  . I, s. 363 vd; İ.Kafesoğlu, "Türk Fütühat Felsefesi ... ". s. 
1 4  vd. 

'" Nuveyri XXVI, s. 278 vd; İbnu'l-Verdi I ,  s. 484. 
" '  İbnu'l-Eslr IX, s. 507 vd. 
"' Makrızl, es-Süluk I, s. 32; İbnu'l-Eslr IX, s. 520 vd; İbnu'l-Verdi I, s. 485; Makrızl, 

Müslüman olan bu topluluğun beş bin çadır olduğunu kaydetmektedir. 
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Selçukluların, Sünni İslam Dünyasının liderliğini ele aldıktan sonr.ı 
mücadele etmek zorunda kaldığı iki kesimden birincisini olu§turan Şii 
Fatımilerle olan i li§kileri geçen bölümde incelenmi§ti. İkinci kesiıııi 
olu§turan Hıristiyan alemi ile olan ili§kileri de en az birincisi kadar dik 
kate değer ve Selçuklular açısından önem verilen bir husustur. Uzun yıl 
lardan beridir İslam ve Hıristiyan medeniyetlerinin temsilcileri, bin 
diğerinin aleyhine geni§lemek kastıyla § iddetli bir mücadele yürütmek 
teydiler. Önceden hakim olduğu toprakları ve nüfuz alanlarını Müslü 
manlara kaptıran Hıristiyanlar, hem eski topraklarına yen iden sahip ol 
mak, hem de zaman içerisinde kudretini kabul etmek zorunda kaldıklan 
bu yeni medeniyet mensuplarının içine dü§tükleri zaaftan istifade ederek, 
onlarla hesapla§mak için büyük bir gayret içine girdiler. is lam alemindt' 
ortaya çıkan bölünmeler ve kötü idareler sonucunda olu§an krizler, Hı
ristiyanlara bekledikleri bu fırsatı sunmaktaydı. Bu yüzden iki taraf ara· 
sında deği§ik zamanlarda ve çe§itli bölgelerde temaslar olmu§, olaylar 
meydan gelmi§tir. 

A-SELÇUKLUIARDAN ÖNCE İSLAM ÜLKELERİNDE GA YRİMÜSLİMU:t\ 

Selçukluların hakim olmasından çok önce de İslam dünyasında gayri
müslim kesim önemli bir yer i§gal etmekteydi. Özellikle Yahudi ve Hıris
tiyanların te§kil ettiği "Ehlu"z-Zimme", Müslümanların müsamahasındaıı 
son derecede istifade eden kesimi olu§turmaktaydı. İslam toplumu ilc 
birlikte emniyet ve güven içinde ya§ayan bu insanlar, özellikle bazı halilc
lerin daha fazla ilgi ve ho§görüsünün bir neticesi olarak çok rahat l ı ir 
hayat yapmaktaydılar. ' Bu durum Avrupalı tarihçiler in de dikkat in dm 

' H . İ .Hasan, İsldm . .  . IV, 39 1 .  
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topladıkları i lk kurultaycia alınan karaiara bakıldığında bu dü§Ünccyi ta§ ı 
dıkları açıkça görülür. Tertiplenen i lk büyük kurultayda, gelecekteki 
fü tühat sahaları, Türk fütühat felsefesine uygun olarak Selçuklu beylerı 
arasında taksim edilmi§ti. Buna göre doğu bölgeleri Çağrı Bey, güney batı 
bölgelerı Musa Yabgu tarafından zaptedilecek, Tuğrul Bey ise batı 
bölgelerinin fethiyle ilgilenecekti.61 

Kurultay kararlarına göre harekete geçen Selçuklular deği§ik 
bölgelerdeki hakimiyetlerini geni§lettiler. 1 0 4 1 'de Cürcan ve Taberistan 
bölgelerınİ zapteden Tuğrul Bey, bölgeyi ele geçirip, adına hutbe okura
rak, buradaki hakimiyetini tesis etti. Ertesi sene Harezm bölgesini ele 
geçirdikten sonra Cebel bölgesine yöneldi.62 Tuğrul Bey'in Cebel bölge
sinde hakimiyetini tesis ettiği sırada (1 043 ) ,63 özellikle Ka§gar ve 
Balasagun yöresindeki gayrimüslim Türkler arasında İslamla§ma olayı 
hızlandı. Bu bölgedeki Türkler arasında 10 000 çadırdan olupn bir grup 
İslam' ı  kabul ettiler ve bu olay Kurban Bayramı'na denk geldiği için 20 
000 koyun kestiler. Daha sonra da İslam beldelerine dağıldılar.64 

Daha sonradan yapılan fetih hareketleriyle Selçuklular hakimiyetle
rini geni§letip, bir taraftan "Cihan hakimiyeti" fikrini gerçekle§ tirmeye 
çalı§ırken, diğer taraftan da İslam'ı gayrimüslim kitleler arasında yaymaya 
gayret etmekteydiler. Nitekim olaydan bahseden Makrızl: "Çin tarafın
daki Tatar ve Hıtalar haneinde hiçbir yer İslam'dan hali kalmadı" 
demektedir. Bu da, bahsedilen bölgelerin dı§ında her yer İslamla§tı mana
sma gelir ki, bunda Selçukluların doğu bölgelerine yaptıkları faaliyetlerin 
payı büyüktür. Doğu bölgelerinde Türkler bulunduğu için bu İslamla§ma 
olayı daha çok Türkler arasında meydan gelmi§ ve artarak devam etmİ§tir. 

Selçuklular döneminde diğer bölgelerdeki Türkler arasında da İslam
la§ma devam etmİ§tır. Nitekim Çağrı Bey'in ömrünün sonlarına doğru, 
Karahanlı ve Gaznelilerin tesırİyle Harezm valisi Selçuklulara kar§ı isyan 

61 M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . . I, s. 363 vd; İ.Kafesoğlu, "Türk Fütühat Felsefesi . . .  ". s. 
1 4  vd. 

62 Nuveyri XXVI, s. 278 vd; Ibnu'l-Verdi I, s. 484. 
63 İbnu'l-Eslr IX, s .  507 vd. 
64 Makrızl, es-Sülfık I,  s. 32; İbnu'l-Eslr IX, s. 520 vd; İbnu'l-Verdl I, s. 485; Makrızl. 

Musluman olan bu topluluğun be§ bın çadır olduğunu kaydetmektedir. 
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t' t ı ı ı ı�t ı .  Bu sebeple Harezm seferine çıkan Çağrı Bey, Ü rgc ı H> 
(Gürgenç ) 'e vararak isyanı bastırmı§ ve Selçuklu hakimiyetini yenidl' ı ı  
tesis etmi§ti ( 1 049) .  Bu sırada orada bulunan bir Kıpçak emiri Çağrı Bey\· 
gelerek itaatini arzetmi§ ve onun elinden Müslüman olduktan sonra, Sd 
çuklularla sıhriyet tesis etmi§ti:' 

Verilen örneklere bakıldığında gerek Ka§gar, Balasagun yörelerin
deki, gerekse Kıpçak bölgesindeki Türkler arasında henüz gayrimüslinı 
Türklerin olduğu ve İslamla§ma olayının bahsedilen dönemde tam manas ı 
ile gerçekle§mediği görülür. Selçukluların doğu bölgesindeki Türkler üze
rine sefer yaparak bu bölgeleri hakimiyetleri altına almalarıyla birliktl' 
İslamla§ma da hız kazanmı§tır. Zira Selçuklular sadece topraklara hakinı 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda o bölgedeki insanların İslamla§ması için 
gayret gösteriyorlardı. Medresderin açılması, sufilerin devlet tarafından 
desteklenmesi ve İslamın güçlenmesi için gösterilen gayret, bu gayenin 
tahakkuku için yapılan çalı§malardır. 

C- FETHEDİLEN TOPRAKLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

Alp Arslan ba§a geçer geçmez, ilk hedef olarak kom§u beldelerde fe
tihle rde bulunup hakimiyetini geni§letmeyi ve Abbasi Halifeliği ile inanç 
birliği yaparak, Sünni İslam dünyası için tehlike te§kil eden Patımileri 
ortadan kaldırmayı amaçlamı§tı. Alp Arslan'ın ikinci büyük hedefi ise, 
Hıristiyan dünyasına kar§! fetihlere giri§erek, İslam alemini onların 
tasallutundan kurtarmaktı.66 Alp Arslan, Tuğrul Bey'in takip ettiği siyaseti 
takip ederek, Irak ve Orta İran sınırlarında kalmanın gereksizliğini gör
mÜ§ ve Bizans üzerine akınlar yapmanın lüzumuna inanmı§ tır."' 

Doğu meselesini hallettikten sonra batıya yönelen Alp Arslan, 
Gürcistan ve Ermeni topraklarını fethederek, Bizans sınırlarına yönelmi§
tir.68 Alp Arslan döneminde yapılan fetihlerin mahiyeti Tuğrul Bey döne
minde yapılanlardan farklı olmu§tur. Tuğrul Bey dönemindeki fetihlerin 
amacı ganimet elde etmek, ke§if yapmak ve Bizans mukavemetini kırmak 

65 O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 8 1 .  
•6 

A.M.Hasaneyn, a.g.e., s. 59. 
"

C.Cahen, Osmanlı/ardan . . .  , s. 44. 
68 H.Mahmud-A.e§-Şerif, a.g.e., s. 587. 
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olarak özetlenebilecekken; Alp Arslan dönemindeki fetihler kalıcı malıi
yet arz etmekteydi. Anadolu'yu fethederken güdülen gaye asla istila ve 
ganimet olmayıp, Arapların asla bapramadığını ba§armak ve Anadolu'yu 
fethederek Türklerin yerle§ebilecekleri bir vatan yapmak maksadı güdül
mÜ§tü.6' Alp Arslan'ın bu i§lerde en büyük yardımcısı kudretli veziri 
Nizamülmülk'tü. Selçuklu Devletinde otuz sene vezirlik yapan bu phıs, 
tedbirli ve güzel idaresi sayesinde devletin kudretini en yüksek noktaya 
çıkararak, Islam aleminin en büyük kuvveti haline getirmenin yanı sıra, 
gayrimüslimlerin yanında da devletin azametini ve heybetini artırmı§, 
artan bu gücü Bizans'a kaqı yöneltmi§tir.'" O, vezirliği müddetince iki 
temel siyaset takip etmi§tir: Birincisi, Selçuklu Devleti ile Abbas! Hallfe
liği arasında uyum sağlamak; ikincisi, İslam'a zıt fikir ve akldelere kaqı 
Islam'ı savunmaktı. Bu müdafaa, içerde Sünni dü§ünceye muhalif fikir
lerle mücadele §eklinde olurken, dıprıda İslam'ı yok e tmeye çalı§an Hı
ristiyan dünyasına kar§ı olmu§,71 dolayısıyla Sultan'ı bu konuda te§Vik 
etmı§tır. 

1 - A z e r b a y c a n  v e  Ç e v r e s i n d e k i  F e t i h l e r  

Alp Arslan, kardqi Süleyman'ın tahtı ele geçirme çabasını hertaraf 
edip Selçuklu tahtına geçtikten sonra, Kutalmı§ isyanını ve memleket 
dahilinde ortaya çıkan meseleleri çözümleyerek, 1 064'de gaza maksadıyla 
Rum diyarına hareket etti. Rey'den çıkarak Azerbaycan'a gelen Alp 
Arslan, burada daha önceden Anadolu gazalarma katılmı§ Türkmen bey
lerinden Tuğtekin'den Anadolu'ya ulapn yollar hakkında bilgi aldı. Bura
dan hareketle, Yakut! ve diğer Türkmen beyleriyle birlikte Nahçıvan'a 
gelen Alp Arslan, Aras Nehri'ni teknelerden yaptırdığı köprü üzerinden 
geçerek Anadolu'ya girdi." Armaniya'nın daha önceden Bizans tarafından 
ilhak edilmi§ olması ve Bizans savunma gücünün zamanla zayıflaması 
sebebiyle, Selçuklulara yeni bir taarruz alanı sağlanmı§tı. V asal devletlerin 
aradan kalkması Selçukluların doğrudan Bizans arazisine girip buralarda 
fetih yapmaları sonucunu doğurmu§tUr.73 

"" A. Çelebi, a.g.e., VIII, s. 1 O l .  
10 H.Mahmud-A.e§-Şerif, a.g.e., s .  598  vd; A.M.Hasaneyn, a.g.e., s .  7 8 vd. 
71 

M. U seyri, a.g.e., s. 1 75. 
'· İbnu'l-Esir X ,  s. 37; Nuveyri XXVI, s. 308; el-Aseli III, s .  344. 
73 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (tre. F. l§ıltan) ,  Ankara 1 995, s. 3 1 8. 
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( )rdusunu ikiye ayıran Sultan, karargahta Melik§ah'ı bırakarak kendi 
yiinettiği grubun ba§ında Lori kentine yürüyerek Ermeni prensi Giorg ' ı ı  
yıllık vergi vermek kaydıyla kendine tabi kıldı. Buradan Gürcistan 
topraklarına geçerek Tiflis-Çoruh ırmağı arasındaki toprakları ele ge
ı;irdi." Ordunun ikinci kısmı ise, oğlu Melikph'ın kamutasında yanın<.i.ı 
Nizamülmülk, Yakut) ve Horasan arnidi Muhammed b. Mansur olduğu 
halde Aras nehri boyunca iledeyip Bizans topraklarına kaqı fetih hareke
tine ba§ladı. Selçuklu kuvvetleri Anberd'i §iddetli bir kuptmadan sonra 
ele geçirip, Sürmeli (Sürmari) üzerine yürüdüler. Melikph burasını ve 
yakınında bulunan ba§ka bir kaleyi fethedip, buraları gıda, silah ve malla 
daldurarak Nahcivan emirine teslim etti." İlerleyi§lerine devam ederek, 
içinde pek çok Hıristiyan rahip, papaz ve hükümdarları olan Meryem
Ni§in §ehrine geldiler. Demir ve kuqunlarla tutturulmu§ büyük ta§lardan 
yapılma müstahkem surları ve bir tarafı nehirle çevrili olan bu §ehri ele 
geçirmek için Nizamülmülk ihtiyaç duyulan gemileri ve malzemeleri ha
zırlattıktan sonra sava§a giri§ildi. Günlerce süren sava§ sonucunda §ehir 
ele geçirildi. Şehir sakinlerinin direnmeleri s ebebiyle bazı kısımlar tahrip 
edildi ve direnenler öldürüldü. Halkın önemli bir kısmı da İslam'ı seçerek 
hayatlarını kurtardılar. Bu önemli kalenin fethedildiğini öğrenen Alp 
Arslan, oğlu Melikph'ı ve Nizamülmülk'u huzuruna çağırarak onları kut
ladı.'• Fetih hareketlerini iki kol halinde yürüten Selçuklu kuvvetleri bu
rada birle§ıni§lerdi. 

Sultan, yeniden hareketle İslam tarihçilerinin Ak§ehir dedikleri A'al
Lal §ehri üzerine yürüyerek ( 1 064) burasını kup ttı. Sağlam surlada çevrili 
olan §ehrin bir tarafı dağ, diğer tarafı da Borçala (Debeda) nehriyle çevri
liydi. Sultan nehir üzerinden köprüler kurdurarak burasını muhasara et
tirdi. Şehrin hakimi bir Gürcü olup, çok §iddetli direni§ gösteriyordu. 

14 Gürcü kıralı IV. Bagrat'ı kendisiyle barış yapıp, yıllık vergi vermeye mecbur eden Alp 
Arslan, pek çok ganimet ele geçirerek bunlan Rey'e gönderdi. Bkz. Müneccimbaşı I I, s. 
568; S. ei-Hüseyni, a.g.e., s. 24;  M.H.Yinanç,a.g.e., s. 58; O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 1 04 ;  
A.Sevim, Anadolu'nun . . .  , s. 59 vd; M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 256. 

75 Melikşah, burayı fethenikten sonra kaleyi tahrip etmek istediyse de Nizamülmülk: 
"Burası Müslümanlar için suğurdur (Kağızman Deresi'ne hakim Bizans sınırındadır)", 
diyerek Melikşah'a engel oldu. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 38 vd.; Nuveyri XXVI, s. 308 vd. 

76 • 

Ibnu'l-Esir X, s. 38 vd; Nuveyri XXVI, s. 308; S.A.Dehlan, a.g.e., s. 339 vd; A.Scviın, 
Anadolu'nun . .. , s. 6 1 ;  E.  Honigmann, a.g.e., s. 1 84. 
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Çetin sava§lardan sonra Türkler §ehre girdiler. Bir kısım halk kalenin bur
cuna sığınarak dıreni§lerine devam ettiler. Bunun üzerine Sultan burcun 
etrafına odun yığdırarak içindekilerle birlikte yaktı. Akpm çıkan §iddetli 
bır rüzgar bu ate§i §ehrin diğer kısımlarına da yayarak bütün §ehri kül etti. 
Selçuklular, bu §ehirden önemli miktarda ganimet ele geçirdiler." Alp 
Arslan, ileri yürüyü§üne devam ederek Çıldır Gölü'nün güneyinde ve 
Kars Çayı üzerinde iki küçük kale üzerine hücum edince, kale sakinleri 
Islam'ı kabul edip, kalelerindeki kiliseleri camiye çevrildiler." 

Fetihlerine devam eden Alp Arslan, dönemin önemli §ehirlerinden 
olan ve Bizans yönetiminde bulunan Anı'yı (Şirek) kupttı. Marnur ve 
bewüzü a§kın kiliseye sahip bulunan §ehri almak Alp Arslan için prestij 
meselesi olmu§tU. Şehrin kuptınası uzayıp bir netice elde edilemeyince;  
Sultan, ahpp bir burç yapurarak iç ini  bahadır askerlerle doldurdu, üzerine 
mancınıklar ve okçular yerle§tirdi. Bu kule sayesinde Rumların faaliyetleri 
ızlenebiliyordu. Selçuklu kuvvetleri surları delmek için ilerlerken olağa
nüstü bir hal oldu ve meydana gelen zelzele sebebiyle §ehir surlarından bir 
kısmı kendiliğinden çöktü. Selçuklu kuvvetleri §ehre girince, §ehri savu
nan Gürcü generalleri Bagrat ve Greguvar iç kaleye çekilerek savunmaia
rına devam ettiler. Türklerin azmi ve §iddetli saldırısı kar§ısında 
tutunamayacağını anladıklarında ise teslim olmak ve cizye vermek mecbu
riyerinde kaldılar ( 1 064) . Alp Arslan, fethin tamamlanmasından sonra, 
§ehrin idaresine Horasan arnidi ile Hadim Şems'i tayin etti.79 

Alp Arslan'ın uyguladığı mahirine sava§ teknikleri vasıtasıyla 
kaynakların "asla zapt edilemez" dedikleri Anı §ehri Türklerin eline geç
mİ§ oldu. Bizans' ın önemli bir kentinin Müslümanların hakimiyetine geç
mesi, Hıristiyan aleminde derin üzüntü yarattı. Bizans'ın doğudaki bu en 

77 İbnu'l-Esir X, s. 39 vd; Nuveyri, XXVI, s. 309; el-Aseli III, s.346; S.A.Dehlan, a._e e . •  s. 
34 1 .  

78 M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s .  257. 
79 Türklerden kaçan bölge halkı da bu şehre sığındığı için gayet kalabalık bir nüfusa sahip, 

dörtte üçü Arpaçay'ın suları ve geri kalan kısmı müstahkem surlada çevrili olan bu şeh
rin alınması ilk planda gayet zor görülmekteydi. Zira nehir, içine atılan taşı alıp götüre
cek derecede hızlı akmakta, surların dışında da hendekler bulunmaktaydı. Bkz. Abu'l
Farac I,  s. 3 1 7; M.Fahrettin Kırzıoğlu, Anı Şehri Tarihi (1018-1236) , Ankara 1 982, s. 45; 
A.Sevim, Anadolu'nun . .. , s. 61 vd; M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 258;  C.Cahen, Osmanlı
/ardan . . . , s. 85; İ.Kafesoğlu, Selçuklu . . . , s. 29. 
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ı ı ıüstahkcm kalesi fethedilerek, Bizans'a kaqı yapılacak olan saldırılar için 
üs haline getirildi. 

Anı 'nın fethini gerçekle§tİren Alp Arslan, ilk İ§ olarak Hz. Ömer'in 
Kudüs'ü fetihte yaptığını örnek alıp, § ehrin en büyük katedralini 
temizleterek, üzerine İslam'ın sembolü olan " Hilal"i dıkip, minber ve 
mihrapla donattıktan sonra "Fethiye Camii" adı ile Müslüman mabedi 
yapıp, askerleriyle birlikte ilk cuma namazını burada kılmı§tır.80 Anı'nın 
fethedilmesinden sonra etrafa ve Bağdad'a müjde mektupları gönderildi. 
Bağdad'a gönderilen fetihname Halife'nin sarayında okundu. Halife, Sul
tan'a övgü ve dualarını muhtevi bir mektup göndermenin yanında, bu 
ba§arısından dolayı ona "Ebu'l-Feth" (Fetihler Babası) unvanını da verdi." 
Bu arada Gürcü Kralı, Alp Arslan'a elçı göndererek sulh teklifınde bu
lundu. Her yıl cizye vermek kaydıyla kralın isteği kabul edildi. Alp 
Arslan, §ehre, bir kumandanının idaresinde yeteri kadar asker bıraktıktan 
sonra, İsfehan-Kirman yoluyla Rey'e dönmek üzere harekete geçtİ. 8- Sul
tan henüz bölgeden ayrılmadan, Kars'ta hüküm sürmekte olan Ermenı 
prensi Gagik'e elçi göndererek huzuruna çağırttı ve itaatini arz etmesını 
istedi. Anı'da olanları gören prens, Alp Arslan'a itaat arz edip, eman 
dileyerek, Kars'ı Selçuklu hakimiyetine terketti." 

Alp Arslan'ın bölgeden ayrılmasından sonra Anadolu'daki fetih hare
ketinin Selçuklu komutanları tarafından devam ertirildiği görülmektedır. 

w . . .. . 
Tean-Paul Roux, Türklerın Tarıhı, (tre. Galıp Ustün), Istanbul 1 995, s. I SO  vd; 

M.Fahrettin Kırzıoğlu, "Selçuklular'ın Anı'yı Fethi ve Buradakı Selçuklu Eserleri··, Sel
çuklu Ara�tırmaları Dergisı I I, Ankara 1 970, s. 1 1 2 .  

81 Abu'l-Farac I, s. 3 1 7. 
82 • 

Ibnu'l-Esir X, s. 40 vd; Nuveyri XXVI, s. 308 vd; U rf ah Mareos, a.g.e., s. 1 1 9  vd; Ahmed 
b.  Mahmud, a.g.e., s. 66 vd; Müneccimba§ı II, s. 567 vd; Aristakees, a.g.e., s. 97; M.A. 
Köymen, Selçuklu . . . , s .  257 vd; M.H.Yinanç, a.g.e., s. 58  vd; E. Honıgmann, a.g.e., s. 1 85. 

8 3 Alp Arslan'ın istedığini kabul eden Gagik, Sultan'ın elçisini siyah elbiseler içerisinde 
kar§ıladı. Elçi bunun sebebini sorduğunda; Gagik, dostu Tuğrul Bey'ın matemım tutu
ğunu söyledi. Elçi, bu cevabı Sultan'a anlatınca, Alp Arslan haylı memnun oldu. Prensın 
davetine uyarak Kars'a kadar gitti ve ona dostluk gösterdi; ziyafetını. hedıyelerinı ve 
vasallığını kabul etti. Alp Arslan'ın Rey'e dönmesinden sonra Gagık, adeta mıllı hasJet
leri haline getirdikleri "sözünü tutmamak" esasına uyarak (Bkz. Salım Cöhçe, "Ermenı 
Kimliği Hakkında Bir Değerlendirme", Yakın Tarihimızde Kars ve Doğu Anadolu 
Sempozyumu, Kars 1 99 1 ,  s. 96), idarecisi olduğu bölgeleri Bızans ımparatoruna terk 
edip, Alp Arslan'a verdiği sözü bozdu. Bkz. M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s .  2 58; O .Turan, 
Selçuklul.ır . . . , s. 1 05; M.H.Yinancv a.g.e., s. 59. 



2tıX / .'i E U,' l l l\ ll l l . t\ lt i N  l l i N I  .'i i Y t\ S l  T l  

Salar-ı Horasan unvanını ta§ıyan kumandan Urfa bölgesine yönderek 
( 1 066) Siverek'e (Sevarak) hücum etti. 84 Ertesi sene ( 1 067) Hacib 
Gümü§tekin, emrinde Af§in ve Ahmed Şah gibi Selçuklu komutanlarıyla 
Murat ve Dicle havzalarını izleyerek el-Cezire bölgesine indi. Nusaybin'e 
kaqı baprısız bir kuptmanın ardından Fırat'ı geçerek Adıyaman bölge
sinde akınlarda bulunup Anadolu'daki akınların üssü haline gelen Ahlat'a 
döndü." 

Selçukluların güçlü emirlerinden Af§in, Ahmed Şah'la bozu§up, yap
tıkları kavgada onu öldürünce, Alp Arslan'ın gazabından korkarak, ondan 
uzakla§mak maksadıyla Anadolu'ya girip, emrindeki Türkmenlerle akınlar 
yapmaya ba§ladı. Af§in'in ba§arılı akınlarını gören Alp Arslan, ona bir 
mektup göndererek affettiğini bildirip, Nisan 1 068'de tekrar huzuruna 

� d 86 çagır ı. 

Bizans imparatoru Konstantin X. Dukas bu sıralarda ölmü§, hanımı 
genç generallerden Romanos Diogenes ile evlenerek onu Bizans tahtına 
geçırmi§ti." Yeni İmparator Selçukluları durdurma planları yapmaya ba§
lamı§tı. Bu sırada Kuzeydeki gayrimüslim Alan, Komuk ve bir kısım 
Hazarların güneye inerek Selçuklulara bağlı Şeddadoğulları ve Şirvan
phların yurtlarını i§gal etmeleri üzerine Alp Arslan, 1 067-1 068'de ikinci 
Kafkas seferine çıktı. Yanında Nizamülmülk ve Savtekin olduğu halde 
Gürcistan'a girdi. Tiflis'i alarak Gürcü ve Abhaz memleketlerini ülkesine 
kattı.88 

84 Urfalı Mateos, a.g. e., s. 1 35 ;  M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 259 vd. 
85 Bizansidar 1 O 000 ki§ılik bir kuvvetle Selçuklulara kar§ı saldırıya geçtiyse de hezimete 

uğrayıp, komutanlarını da esir bıraktılar. Daha sonra 40 000 kuru§ fıdye alınarak bu §a
hıs serbest bırakıldı. Bkz. Urfalı Mateos, a.g.e., s. 1 35 ;  M.A.Köymen, Selçuklu ... , s. 257 
vd ;  A.Sevım, Anadolu'nun . . .  , s .  63 vd;  M.H. Yinanç, a.g. e., s. 59. 

86 Karadağ'da karargah kuran Af§in'in kuvvetlerini, Antakya, Gaziantep, Malatya, Kayseri 
ve Karaman yörelerınde fetihle görevlendirdi. Bu akınlar neticesinde topladığı ganimet
lerı Halep pazarında sattı. Halep'de satılan Anadolu'dan alınmı§ esirlerin sayısının 70 
000 olduğu dü§ünülürse, ele geçirilen ganimetierin büyüklüğü anlaşlır. 1 068'de Antakya 
yorelerıne akınlarda bulunarak, Antakya'nın Bizans valisinden 1 00 000 altın ve sava� 
aletlerı aldı. Bkz. Ibnu'l-Cevzl XVI, s. 1 1 4 ;  M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 259 vd; 
A.Sevım, Anadolu 'nun ... , s. 64; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 60 vd. 

17 Abfı'l-Farac I, s .  3 18 .  

Şeddadoğulları ve Şirvan§ahlar itaatlerini yenilediler. Şekı hükümdan İslimiyeti kabul 
ettı. Gürcüler vergiye bağlanıp, Trabzon yörelerine kadar akınlar yapıldı. Gürcülerin Tif-
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Türkmen akınlarının bitmek tükenmek bilmediğini anlayan yenı 
İ mparator, bu akınların önünü kesrnek ve Anadolu'daki hakimiyetİnı 
peki§tirmek kastıyla harekete geçti. Anadolu'dan topladığı askerlere ila
veten Rumeli'deki Uz, Peçenek'• ve çe§itli Hıristiyan kavimlerinden de 
asker alarak 1 068'de Anadolu'ya girip bazı askeri hareketlerde bulundu. 
İmparator, Kayseri'ye gelmeden önce, Selçuklu kuvvetlerinin Niksar'ı 
yağma ettikleri haberini alınca yolunu deği§tirerek Sivas bölgesine yöne
lip, Selçuklu kuvvetlerini çekilmeye mecbur etti. Buradan Mara§'a gelip, 
sevk ettiği kuvvetlerle Fırat boylarında kar§ı hareketlerde bulunduysa da 
fazla baprılı olamadı. Kuzey Suriye'ye yönelerek Halep bölgesini yağma 
ve talan etti. Bölgedeki Menbic'i alarak ( 1 069) buraya kuvvet bıraktı. 
Bahsi geçen bölgedeki Arap ve Türk birliklerinın ortak hareketi sonu
cunda Bizans kuvvetleri hezimete uğrayınca, İmparator tekrar bölgeye 
dönerek Selçuklu kuvvetleriyle çatı§malara girdi.90 Bu arada emir Af§in, 
Anadolu'daki ilerleyi§ini sürdürerek Sakarya havzasına kadar gitmi§, 
İstanbul yolu üzerinde önemli bir yer olan Amuriyye'yi zapt ve tahrıp 
etmi§ti. Bu hadiseyi duyan imparator Af§in'in yolunu kesrnek için geri 
dönmÜ§Se de buna muvaffak olamamı§ ve kı§ın gelmesi üzerine İstanbul'a 
çekilmi§tir. 91 

Bizans imparatorunun İstanbul'a dönmesinden sonra Selçuklu bey
leri Anadolu'daki akıniarına yeniden ba§ladılar. Kar§ı harekete geçen Bi
zanslılar Anadolu'ya kuvvet sevketmi§lerse de Selçuklular kar§ısında ba§a-

lis'i yeniden ele geçirmesi üzerine Sultan, 1 068'de Savtekin kamutasında bir orduyu 
bunların üzerine göndererek yenilgiye uğrattı. Derbenci yönetimine emir Yağma'yı men
§Urla atadı. Gürcü ve Aphaz memleketlerini Selçuklu hudutları içine aldı. Kendısı 
Karahanlı hükümdarının ölümü sebebiyle geri dönmek zorunda kalınca, komutanlarını 
Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. Bkz. M.H. Yinanç, a.g.e., s. 63 vd; A.Sevim, Ana
dolu'nun . . . , s. 66 vd; M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 260. 

89 Harnit Z. Ko§ay, "Malazgird'de Bulu§anlar", T.M. XVII, ( 1972), s.70. 

90 İbnu'l-Esir X, s. 65; Abfı'l-Farac I, s. 3 1 9. 
91 Özellikle Amuriyye'nin fethedilmesinde, Bizans imparatorunun zulmüne uğramı§ hır 

patriğin karde§inin, İmparator'dan intikam almak için Türklere yardım etmesi soııu
cunda §ehir kolaylıkla ele geçirilmi§tir ( 1 068). Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 65; Ibnu'l-Ccvzi 
XVI, s. 1 1 4; Sıbt, a.g.e., s. 1 39; Abfı'l-Farac I, s.3 19; S .Koca, a.g.e., s. 139 vd; A.Scvı ı ıı. 

Anadolu 'nun ... , s. 68. 
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r ı l ı  olamamı§lardır.''' Anadolu içlerine akmakta olan Türkmen kuvvetleri 
Karaman ve Konya ba§ta olmak üzere Orta Anadolu'nun önemli §elıirle
rıni ele geçirmi§lerdi. Selçukluların dönü§ yolunu kesrnek isteyen İmpa
rator Kayseri'ye gelerek hazırlıklarına ba§ladı. Onun bu planını anlayan 
Selçuklular, Toroslardan güneye inerek, Kuzey Suriye'deki hareket üsleri 
Halep'e ula§maya muvaffak oldular!' 

Alp Arslan'ın doğu orduları ba§kumandanlığına tayin ettiği eni§tesi 
Erbasgan (Kurtçuk) 1 070'de Sultan'a isyan ederek, kendisine bağlı Yavuk 
(Yivek) Türkmenleriyle birlikte Bizans topraklarına girip, Kızılırmak 
kıyılarına kadar ilerledi. Erbasgan, önünü kesrnek isteyen Bizans generali 
Manuel'i bozguna uğratarak kendisini esir aldı. Fakat kendisini takiple 
görevlendirilen Af§in'den kurtulmak için Manuel'i ve diğer esirleri serbest 
bırakarak, Bizans'a s ığındı. Takibini sürdüren Af§in, Denizli bölgesindeki 
yerleri yağma ve talandan sonra Marmara kıyılarına kadar ula§arak, 
Erbasgan'ın teslimini İmparator'dan talep ettiyse de İmparator bu teklifi 
kabul etmedi. Bunun üzerine Af§in, Bizanslılarla yapılan anla§manın artık 
hükümsüz kabul edileceğini ve onların memleketlerini istediği gibi yağ
malayabileceğim söyleyerek geri döndü.94 Erbasgan'ı yakalayamamı§ ol
makla beraber aldığı esir ve ganimetlerle geri dönen Af§in, Sultan'a ulap
rak durumu ona arz etti. Bu seferle birlikte Türkler denize kadar ula§ını§, 
Bizansın her karı§ toprağını kat ederek onun hakkında öğrenilmesi gere
ken her §eyi öğrenmi§lerdi. Tuğrul Bey döneminden farklı olarak daha 
geni§ araziler ele geçirilip yağmalanarak, Bizans'ın direnci kırılmı§tır.95 

� y· d M. H. ınanç, a.g.e., s. 66 v . 
� ' . . 

Umduğuna kavu§amayan Imparator ıse Istanbul'a dönmeye mecbur kaldı. 1 070 yılında 
Anadolu'ya yeni bir sefer daha düzenlemek istediyse de yakın çevresi buna mani oldu. 
Bunun üzerine Manuel Komenos'u kalabalık bir orduyla Anadolu'ya gönderdi. Bkz. 
M.A.Köymen, Selçuklu . . . , s .  261 vd. 

94 C.Cahen, "Islam Kaynaklanna Göre Malazgirt Sava§ı", (tre. Zeynep Kerman), T.M 
XVII, ( 1 972) ,  s .  87.  

95 Sıbt,  a.g.e., s .  1 44; Urfalı Mateos, a.g. e., s. 137 vd; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 68; M.H. 
Yinanç, "Alp Arslan", İ.A. !, s. 385; M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s .  262 vd; O .Turan, Sel
çuklular . . .  , s. 123 ;  Selahattin Tansel, "Malazgirt Sava§ı Hakkında", Malazgirt Zaferi ve 
Alp Arslan, İstanbul 1971 ,  s. 19 .  
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2 - M a l a z g i r t  Z a f e r i  v e  S o n u ç l a r ı  

Selçuklular, Bizans ülkesine akınlar yapıp yeni yerlerin fethiyle 
uğra�ırken, dı§ siyasetlerinde önem bir mevki'de bulunan Fatımi'lerle 
uğra§mayı bir süre için askıya almı§lardı. Oysa kurulu§undan itibaren 
Selçukluların çok büyük önem verdikleri meselelerin ba§ında Şii-Fatımi'
lerle mücadele gelmekteydi. Alp Arslan da Mısır Fatımi'lerine kar§ı sefere 
çıkma ve Tuğrul Bey döneminde yapılamayanı yaparak Fatımiler Dev
leti'ne son verme emelindeydi.96 Bahsedilen dönemde Mısır iç karı§ıklıklar 
içerisinde bocalamakta, özellikle Mısır ordusunu olu§turan çe§itli ırklar
dan askerler birbirleriyle sava§arak devleti zaafa uğratmaktaydılar. Halife 
Mustansır'ın otoritesi iyice azalmı§ durumdaydı. 1 069'da Mısır or
dusundaki Türk askerlerin komutanı Nasiruddevle b. Hemdan, dönemin 
faki'hlerinden olan Ebu Cafer Muhammed en-Naccar'ı elçi olarak Alp 
Arslan'a göndererek, Sultan'ın gelip Mısır'ı almasını ve Sünni' hutbesi 
okutmasını istedi. Bu davet, Alp Arslan'ın hedefleriyle paralellik arz ettiği 
için, askerlerini techiz eden Alp Arslan Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. " 

Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya giren Alp Arslan, bu bölgede 
bulunan Selçuklu akıncı kuvvetleriyle de ordusunu takviye ettikten sonra 
Van Gölü'nün kuzeyinden Malazgirt önlerine geldi. Tuğrul Bey'in iki 
defa kuptıp zabt edemediği Malazgirt'i ve arkasından Erci§'i fethenikten 
( 1 070) sonra, Murat ve Yukarı Dicle kolları arasındaki bazı kaleleri ele 
geçirdi. Diyarbekir üzerine yürüyerek buranın hakimi ve Selçukluların 
vasalı durumundaki Mervanoğulları arasındaki çeki§meyi sulh yoluyla 
halletti.98 Tulhum ve Siverek kalelerinin fethinden sonra daha önce Sel
çuklu kuvvetlerince kuptılıp da alınamayan Urfa üzerine yürüdü. Buranın 
komutanı Vasil'i elli gün boyunca kupttıysa da, Mısır seferinin gecikme
ınesi için kuptınayı kaldırarak güneye doğru hareket eti.9 ' 

96 H.Mahmud-A.e�-Şerif, a.g.e., s. 585; Abdulmecid Bed evi, a.g.e., s. 1 49. 
97 . Ibn Müyesser, a.g.e., s. 35 vd; M.C. Surur, en-Nüfuzu . . .  , s. 1 27. 
98 İbnu'l-Ezrak, Tarihu'l-Farikf, (tah. Abdulatif Bedevi) , Beyrut 1 984, s. 1 86 vd; 

Diyarbekir surlarını hayranlıkla seyreden Sultan, Türk ideti uyarınca, ellerini sur ta�la
rına, sonra da göğsüne sürdü. Bkz. A.Sevim, Anadolu 'nun . . .  , s. 72. 

99 Abü'l-Farac I, s. 320; Urfalı Mateos, a.g.e., s. 138  vd; E.Honigmann, a.K.P., s . 1 87. 
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İ lerlemesine devam eden Sultan, Mayıs 107 1  'de l lalep ' i  ku�atıp bura
nın hakimi Mahmud'u itaat altına aldıktan sonra, Mısır'a gitmek üzere 
Dıme§k yönünde bir günlük mesafe yol almı§tı ki, Bızans imparatoru 
Romanos Diogenes'den gelen bir elçi Menbec, Ahlat ve Malazgirt'in Bi
zanslılara geri verilmesini, aksi taktirde İmparator'un güçlü bir orduyla 
harekete geçeceğini bildiriyordu. Bizans ordusunun Doğu Anadolu yö
nünde ilerlemekte olduğunu haber alan Alp Arslan, elçiyi sert bir cevapla 
gerı gönderdikten sonra, ordusunu iki kısma ayırarak bir kısmını emir 
Aytekin ve Mahmud'un kamutasında Mısır'ın fethiyle görevlendirip, di
ğer yarısıyla Bizans İmparatorunu kar§ılamak üzere yola çıktı. 

Alp Arslan, son derece süratli hareket ettiği için, Fırat Nehri'ni 
geçerken ordusundaki at, deve, mal ve yiyeceklerin çoğunu kaybetti. 
Bunlara aldırmadan ilerlemesini sürdüren Sultan, yiyecek sıkıntısından 
dolayı ordusundaki Irak askerlerinden bir kısmını da terhis etmek 
mecburiyerinde kaldı. Emrinde kalan Horasan, Erran ve Azerbaycan as
keriyle ilerlemesini sürdürerek Urfa üzerinden Diyarbekir'e ula§tı. Bura
dan Azerbaycan'a dönen Sultan, Hoy'u kendisine merkez seçtikten sonra 
hazırlıklara ba§ladı. "" Durum un tehlike arz etmesi sebebiyle esas Selçuklu 
topraklarına çekilerek sava§ı orada kabul etmeyi tehlikeli bulduğundan 
dolayı, emrindeki 4 000 has ğulam ve kendisine katılan l O  000 adıyla Ah
la t' a doğru ilerledi. ıoı  

Bizans imparatoru, Rumeli'deki Uzlar ve Peçeneklerden ba§ka 
muhtelif unsurları s ilah altına almı§, Frank, Alman, Norman ve İskandi
nav ırklarından olupn 200 000 ki§ilik bir kuvvetle Kapadokya'ya gelerek 
karargah kurmu§tu."" İmparator, eksiklerini tamamlamak ve yeni kuvvet-

ı ı Yanında sadece hassa kuvvetleri bulunmasına rağmen, durumun ciddiyetinden dolayı, 
Selçuklu topraklarına dönerek kuvvet toplamayı uygun bulmadı. Bilakis onların kendi
sine ılhakını tercih etti. Hanımı Seferiyye Hatun"u ve ağırlıklarını Nizimülmülk ile bir
likte Hemedan'a gönderdi. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s .  1 23; C.Cahen, "İslam Kaynakla
rına . . .  ", s. 89. 

101 • 

Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 23; Sı bt, a.g.e., s. 1 47; Nuveyri XVI, s. 3 1 3. 
102 

Meydana getırdıği harp meclisinde yapılan tartı§malardan sonra, Menbec'i de almanın 
vermi§ olduğu cesaretle hiç beklemeksizin Selçuklulaı:ı hücum edilmesi, Azerbaycan'a 
gırılerek buradan Selçukluların ba§kenti Rey'e yürünınesi fikri ağır bastı. İmparator, Alp 
Arslan'ın asker sayısının azlığını haber alması ve kendine çok güvenın esinden dolayı hü
cuma karar verdi. Bkz. ed-Devidiri VI, s .  392; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 7 1 ;  M.A.Köymen, 
Selçuklu . . . , s. 265. 
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ler tedarik etmek gayesiyle Sivas üzerinden Erzurum'a gelerek gerekli 
hazı rlıklarını tamamladıktan sonra Malazgirt' e doğru harekete geçtı. "" 
O'nun asıl gayesi Selçukluları hezimete uğrartıktan sonra Mısır ve Şam 
beldelerini de ele geçirmekti. Hatta bu yerleri komutanları arasında tak
sim ederek; Bağdad için, "Hiç kimse Halife 'nin evine taarruz etmesın. 
Zira o bizim dostumuzdur" §eklinde tavsiyede bulunmu§tU. 1114 

Bizans imparatoru Malazgirt'e yürürken, ordusu içinde bulunan 
Türk asıllı askerler Alp Arslan'a haber göndererek endi§e etmemesini, zira 
Bizans ordusunun çoğunun Sultan'dan yana olduğunu bildirmi§lerdir. 
Aynı §ekilde Bizans ordusu içinde yer alan Uzlar da, soyda§ları Selçuklu
lara eskiden beri kullandıkları bir ipret göndererek onlardan yana olduk
larının haberini verdıler.'0' Malazgirt'e ulapn İmparator, az sayıda kuvvet 
tarafından savunulan kaleyi eman ile teslim almasına kaqılık Müslüman 
halkı kılıçtan geçirdi. 

Alp Arslan Ahlat'a geldiğinde Bizanslı komutanlar Ursel ve 
Trakhaniotes da aynı yönde hareket halindeydiler. Bizanslılar, Selçuklu 
kuvvetlerince bozguna uğratıldılar. Olayın doğruluğunu tespit İçın gön
derilen ikinci bir Bizans birliği de emir Sanduk tarafından yenilgiye uğra
tıldı . '06 İlk kaqıla§malar Selçuklular tarafından kazanılmı§ olmakla beraber 
asıl sava§ henüz ba§lamamı§tı. 

103 Yürüyü§Üne ba§ladığı zaman arkasının emniyeti için bir Bizans generali ve Narman 
soylularından Ursel kamutasında 30 000 ki§ilik bir kuvveti Ahlat üzerine sevk etti. Yiye
cek temini maksadıyla 20 000 ki§ilik bir kuvveti de Güreisıana gönderdi. Geriye kalan 
birliklerinin ba§ında Malazgin üzerine yürüdü. İmparator Malazgirt'e geldiğinde zengin 
hazinelerinin yanı sıra 100 000 ihti§amlı elbise, 400 000 sığır, 100 000 buzağı, silahlar, 
mancınıklar ve deği§ik harp malzemelerini de beraberinde ta§ımaktaydı. Bkz. ed
Devidirl VI, s. 392; A.Sevim,Anadolu'nun . . .  , s. 77. 

104 İbnu'l-Cevz!XVI, s. 128. 
105 Durumu tespit eden İmparator, kendisine yardımcı olabileceği dü§üncesiyle berabe

rinde getirdiği Erbasgan'ı derhal İstanbul'a göndererek muhtemel saf deği§tirme 
dü§üncesini önlemek istedi. Bkz. A.Sevim,Anadolu 'nun . . .  , s .  77. 

106 İkinci defa gönderilen 15 000 ki§ilik kuvvet de Selçuklulann öncü birliklerince Ahlat 
yakınlarında yenilgiye uğranlıp, komutanları esir edildi. Bu komutan, Sultan'ın huzu
runa getirilince, onun burnunun kesilmesini, Bizans kuvvetlerinden ele geçirilen üzerı 
değerli ta§larla i§li büyük bir haçın ve gü mü§ bir sepetin içinde bulunan Ine ıl' in Bağdid 
Hallfesine sunulmak üzere Nizimülmülk'e gönderilmesini emreni. Bkz. Ibnu'l-Eslr X, 
s. 65; İbnu'l-Cevzl XVI, s. 124; Nuveyrl XXVI, s. 3 1 3; A.Sevim, Anadolu'nun .. . , s.77 vd; 
C.Cahen, "İslam Kaynaklanna . . .  ", s. 9 1 .  
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Alp Arslan, A lı lat'a ula§tığında orada kendisini bekleyen A !�in ' le  
kar§ıla§tı. Emrindeki 4 000 hassa askerinden ba§ka A nadolu'da akınlarda 
bulunan 40 000 akıncı kuvveti de Sultan'ın saflarına katıldılar. Son ilhak
larla Selçuklu güçleri SO 000 civarında bir sayıya ula§mı§tı. Buna kaqılık 
Bizansın 200 000 askerı mevcuttu. 101 Bizans ın çe§itli milletlerden derlen
mi§, birbirleriyle uyum içinde olmayan, daha çok mal ve §öhret pe§inde 
olan askerlerine kar§ılık; Alp Arslan'ın Türklük ve cihat idealı ile sava§
maya hazır, son derece süratli hareket kabiliyetine sahip askerleri vard1 . 108 

Ahlat'tan hareket ederek Rahbe ovasına inen Alp Arslan, bölgedeki 
kontrolü sağladıktan sonra karargahını kurdu (24 ağustos 1 07 1 ) .  Malaz
girt'den hareket eden Bizanslılar, Selçuklu ordusunun çok yakıniara kadar 
gelerek karargah kurup, onların avaya hakim olduklarını öğrenince telap 
kapıldılar. Sultan Alp Arslan, görünü§te barı§ teklifinde bulunmak, fakat 
gerçekte Bizans ordusunun durumunu tespit etmek maksadıyla Abbas! 
Halifesi Kaim Biemrillah'ın kendisine elçi olarak yolladığı Ebu'l-Ganaim 
İbnu'l-Muhelleban'ı emir Savtekın'le birlikte hem kendi, hem de Halife 
adına, bir elçilik heyetiyle birlikte Bizans İmparatoruna gönderdi. ""' 

Imparator, Selçukluların sıkı§ık vaziyette olduğu için barı§ yapmak 
istedikleri kanaatİyle gayet mağrur bir §ekilde bu teklifi geri çevirirken, 
aynı zamanda Halife'ye bir elçi göndererek, barı§ yapılması konusunda 
Sultan'a tavsiyede bulunmasını da is temi§tİ. İmparatorun barı§tan kastet
tığı §ey, Rey'e kadar olan toprakların kendi isteği doğrultusunda Bizans'a 
bırakılmasıydı. Zira o, Rum diyarına yapılanları, İslam beldelerine de yap-

101 
O .Turan, Selçuklular .. . .  , s. 1 26: ed-Devidiri, mahalli güçlerle birlikte 1 O 000 Kürt as

kerinin de Sultan'ın safında yer aldığını söylemesine rağmen, bu bilgi diğer kaynaklarca 
revsık edılmediği gibi, ed-Devidiri de Malazgİn sava�ına göre muahhar bir tarihçi ol
duğu ıçın, bu bılgılerin doğruluğunu kabul etmek imkanı yoktur. Bkz. ed-Devidiri V I  
s .  393 
Alp Arslan'la beraber Selçuklu ailesinden bir çok �ehzideyle birlık te Sav Teğin, Sanduk, 

Af�ın, Ahmed Şah, Altun Tak, Arsız, Ak Sungur, emir Dani�mend, emir Anuk, emir 
Saltuk, emir Mengücük, emir Çavlı, emir Çavuldur, Ay Tekin, Sadudevle Gevher Ayin 
ve emir Porsuk gıbı değerli komutanlar Selçuklu kuvvetlerinde yer almaktaydılar. Bkz. 
Faruk Sümer, "Malazgin Şava�ına Kanlan Türk Beyleri", S.A.D. IV, Ankara 1 975, s. 
1 97-1 98; Süleyman Tülücü, "Malazgin Sava�ına hrirek Eden Türk Beyleri ve Hal Ter
cümeleri" Atatürk Univemtesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, S. 7, ( 1 986), s. 29 1  vd. 

" . 
C.Cahen, "Islam Kaynaklanna . . .  ", s. 9 1 .  
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madıktan sonra geriye dönmeyeceğim, demekteydi. İ mparatoru ı ı  cevalıı 
Sultan'a bildirilince artık sava§ın kaçınılmaz olduğu anla§ılmı§tı ."" 

Alp Arslan, en kısa zamanda sava§ hazırlıklarının yapılmasını emretti . 
Sultan'ın barı§ sağlanamamasından dolayı müteessir olduğunu gören 
imaını ve fakihi Ebu Nasr Muhammed b. Abdulmelik el-Buhari el-Hanefi, 
Sultan'a: "Sen, Allah'ın zafere ula§tıracağını ve diğer diniere üstün kılaca
ğını vaadettiği bir din uğruna sava§ıyorsun. Umarım Allah'u Taala bu 
fethi sana nasip edecektir. Cuma günü zeval vaktinden sonra hatıplerın 
minberierde olduğu, mücahitler için Allah'a duada bulundukları ve duala
rın kabul edildiği saatte dü§mana hücum et" dedi . " '  Cuma günü namaz 
vakti gelince Sultan askerleriyle beraber namaz kıldı, göz ya§ları içinde 
tazarru ve niyazda bulunup, Allah'a yalvardı. Kendisinin §ehit olması du
rumunda oğlu Melikph'ı yerine geçirerek ona itaat etmeleri vasiyetını 
yaptıktan sonra, askerlerinin ba§ında dü§mana hücum etti ( 1 0 7 1 ) ."' 

1 10 
İmparator Sultan'ın elçisine: "Ben, bu hale gelebilmek için çok para ve mal sarf ettim, 

çok asker topladım. Şimdi bunlarla zafer elde etmek varken neden vazgeçeyim? Barı§ 
ancak Rey' de yapılacaktır" cevabını verdi. Durumundan o kadar emindi ki, Selçuklu elçi
sine: "İsfehan mı güzeldir, yoksa Hemedan mı ? "  diye sorunca, heyet ba§kanı, "Isfehan" 
cevabını verdi. Bunun üzerine İmparator: "Hemedan'ın daha soğuk olduğunu haber al
dım, bu yüzden biz, İsfehan'da kı§layacağız, hayvanlarımız ise Hemedan'da kı§layacak
lardır" cevabını verdi. Bu alaylı sözler kaqısında İbnü'l-Muhelleban: "Hayvanlarınız 
Hemedan'da kı§layacaktır, ama sizin nerede kı§layacağınızı bilemem" §eklinde çok ına
nalı bir cevap verdi. Bkz. İbnu 'l-Eslr X, s.65; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 125; Zehebi, el-İber 
II, s. 3 1 3; İbnu'l-Verdi I, s. 5 19; q-Şihabi I, s. 379; İbnu'l-Ezrak, a.g.e., s. 1 89 vd; 
Ahmed b. Mahmud I, 97 vd; O .Turan, Selçuklular . . . , s. 1 27. 

"' İbnu'l-Esir X, s. 65 vd; el-Karaman! II, s. 454 vd; Aksaray!, a.g. e., s. 1 1 2; Müneccimba§ı 
II, s. 530 vd. 

1 1 2  
Alp Arslan askerlerine dönerek: "Şu anda minberierden bizlere ve Müslümanlara dua 

edildiği anda ben dü§man üzerine atılacağım. Ya gayeme eri§irim, yahurta §ehit olarak 
Cennete giderim. Bana katılmak isteyenler katılsın, katılmak istemeyenler ayrılıp gitsin
ler. Bugün burada emreden bir sultan veya emredilen asker yoktur. Bugün ben sizlerden 
biriyim, sizin gibi gazilerdenim. Burada kalarak bana kaulıp nefsini Allah'a hibe edenlere 
Cennet ve ganimet, ayrılıp gidenlere ise Cehennem ve rezillik vardır" §eklinde hitap ettı. 
Askerler de hep bir ağızdan: "Ey Sultan, bizler senin kullarınız; sen ne yaparsan bız de 
seni takip edeceğiz, sen dilediğini yap" dediler [Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 25; İbnu 'l
Esir X, s. 66; ed-Devadari VI, s. 393; Sıbt, a.g.e., s. 1 48; Faruk Sümer-Ali Sevim, İslam 
Kaynaklarına Göre Malazgirt Sava§ ı (Metinler ve Çevirilerı ) ,  Ankara 1 988, s. IX; Erdo
ğan Merçil, "Türkçe Selçuknameye Göre Malazgİn Sava§ı", T.E.D. ,  S. 2, (Ekim 1971 ) ,  s. 
43) .  Alp Arslan, bu hazırlıklar içinde iken Halife Kaim Biemrillah da, Ebu Said h. 
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Selçukluların insicamlı ve inançlı birliklerine kar§ılık, Bizanslıların değişik 
unsurlardan meydana gelen birlikleri arasında uyum da yoktu. Bizans 
ordusu; merkezde İ mparator, sağ kanatta Rumeli kuvvetleriyle 
Nikephoros Bryennis ve sol kanatta Uz askerleriyle Alittas kamutasında 
te§kilatlanmı§tı. Gerideki ihtiyat kuvvetlerinin ba§ında ise İmparatorun 
üvey oğlu Andronikos Dukas bulunuyordu. 

Selçuklu ordusu kendi sava§ taktiklerine uygun olarak muharebeye 
ba§ladıklarında, Kanatlarda yer alan Uz ve Peçenek birlikleri de, ba§ların
daki Tamı§ adlı beyleriyle birlikte soyda§larına kar§ı sava§mayarak, Bizans 
saflarından ayrılıp, Selçuklulara katıldılar."' Sava§ düzeni bozulan ve çem
bere alınan Bizans ordusunun büyük çoğunluğu öğlede ba§layıp, ak§ama 
kadar devam eden, hatta gece de süren meydan sava§ı sonucunda kılıçtan 
geçirilmi§, İmparator esir edilmi§ti.1 14 

Muslaya'ya bir dua metni hazırlattırarak bütün İslam ülkelerindeki minberierde bu dua 
metnin okunmasını ve gazilere dua edilmesini sağladı (Bkz. A.Sevim, Anadolu'nun ... , s. 
81 vd). Sultan, okunu ve yayını atıp, zırhını giydi ve topuzunu aldı. Atının kuyruğunu 
kendi eliyle bağladı. Askerler de Sultan gibi yaptılar. Sultan, beyaz elbiseler giyerek, gü
zel kokular süründü ve eğer §ehit olursam kefenim bu olsun dedi (Bkz. İbnu'l-Cevzi 
XVI, s .  125; Nuveyri XXVI, s. 3 1 5; İbnu'l-Ezrak, a.g.e., s .  1 90) .  Selçuklu birlikleri de
vamlı tekbir getirerek, nara atarak, borular çalarak ve kar§ı tarafa aklar atarak dü§manın 
maneviyatını çökertıneye çalı§ıyorlardı. Buna kar§ılık Bizanslılar da kendi ordugahla
rında çanlar çalıyorlardı. 

1 1 1  
Çok geçmeden Selçuklu kuvvetleri Bizans ordusunun merkez hattına hücüm ettiler. 

Türklerin eskiden beri uygulaya geldikleri "Kurt Kapanı" taktiğine göre, yenilmİ§ gibi 
yapan Türkler savunma sava§ı yapar gibi gözükerek, ya va§ yava§ geri çekilmeye ba§ladı
lar. Maharetle uygulanan bu planla Bizanslılar pusudaki kuvvetlerin içine çekilerek mer
kezden uzakla§tırıldılar. Çok geçmeden pusuya yatmı§ olan Selçuklu kuvvetleri gizlen
dikleri yerlerden çıkarak Bizans birliklerine hücuma ba§ladılar. Neye uğradığını 
anlayamayan Bizans ordusunda §a§kınlıkla beraber sava§ düzeni de bozuldu [Bkz. 
M.A.Köymen, "Malazgin Meydan Muharebesi'nde Rol Oynayan Unsurlar", M.K., 1/8, 
(Ağustos 1977) , s .  1 0.] . Çembere alınan Bizans merkez kuvvetleri, diğer kanat birlikle
rinden yardım istemİ§se de, Selçuklular buna fırsat vermediler. Bizansın gerideki takviye 
kuvvetlerinin ba§ında bulunan İmparator'un  üvey oğlu ise, Romanos Diagones'e dü§
man gözüyle baktığı için, ona yardıma gelmedİğİ gibi, İmparator'un öldüğünü ilan ede
rek kuvvetlerini daha gerilere çekmİ§tİ. Bizansın mezhep ayrılığı sebebiyle baskı uygula
dığı Ermeni kuvvetleri de sava§ alanından çekilmi§lerdi. Bkz. Abu'l-Farac I, s. 320 vd; 
Urfalı Mateos, a.g.e., s. 1 42 vd; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 74 vd; O.Turan, Selçuklular . . . , s. 
1 29 vd. 

1 14 Kaçabılenler canlarını kunarırken, geriye kalanlar esir dü§tüler. Bizans imparatoru da 
sava§ meydanından kaçmak isterken atı vurularak yaya kalmı§ ve gece karanlığında akı-
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Alp Arslan, bir müddet sonra imparatoru huzuruna gctirtcrck .�üslü 
ve güzel bir yere oturttuktan sonra, barı§ çağrısına niçin olumsuz cevap 
verdiğini sordu. İmparator gayet üzgün §ekilde: "Benim bu kadar para 
harcamarn ve asker toplarnam kar§ısında zafer senin oldu. Artık beni 
azarlama, fakat ne yapacaksan yap" dedi. Bunun üzerine Alp Arslan, "se
nin hakkında ne yapacağımı tahmin ediyorsun" dedi. İmparator, "üç §ey 
yapabilirs in:  Birincisi, beni öldürtmen; ikincisi, beni ülkende dola§tırarak 
halka te§hİr etmen; üçüncüsünü de söylemenin faydası yok, zira sen onu 
yapmayacaksın" dedi. Sultan bunun ne olduğunu sorunca, "beni affederek 
fidye kar§ ılığı mülküme döndürmen ve benim orda senin naibin olarak 
kalmaını temin etmen" dedi. İmparatorun bu cevabı üzerine Alp Arslan 
ona dönerek: "ben senin hiç ihtimal vermediğİn bu İ§ten ba§kasını sana 
yapacak değilim. Sen kurtulu§un için gerekli olan fidyeyi bana getir ve 
serbest kal" dedi. İmparator, Sultan'ın ne kadar istediğini sordu. Alp 
Arslan, "on milyon dinar getir" dedi. Bunun üzerine İmparator, "Allah'a 
yemin olsun ki, sen bana nefsimi bağı§larsan bütün Rum mülkünü hak 
edersin. Lakin ben halkırnın mallarını sava§ için harcadım ve fakir hale 
getirdim. Onların bu parayı verecek güçleri yoktur" dedi. Bunun üzerine 
§U maddelerle antla§ma yapıldı: 

cak, 

1 - İ m paratorun kurtul u§ akçesi olarak 1 SOO 000 dinar ödenecek, 

2- Bizanslılar her yıl Selçuklulara 360 000 dinar vergi verecekler, 

3- Rum diyarında bulunan bütün Müslüman esirler serbest bırakıla-

4- Selçuklular çağırdığında Bizanslılar askeri yardımda bulunacaklar, 

5- İmparator, kızlarından birini Sultan'ın oğluna verecek, 

betini beklerken Alp Arslan'ın komutanlarından Saduddevle Gevherayin'in askerlerin
den biri tarafından esir alınmı§tı. Altın tolgası ve altın zırhı sayesinde, ödül alının dü
§Üncesiyle, öldürülmekten kunulmu§, sonra Alp Arslan'ın karargahına götürüldüğünde 
Bizans imparatoru olduğu anla§ılmı§tır. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s .  125 ;  İbnu 'l-Esir X, s. 
66; Sıbt, a.g.e., s. 1 49; İbnu'l-Ezrak, a.g.e., s .  1 90; S .  el-Hüseyni, a.g.e., s .  34 vd; Ebu'l
Fida Il, s . 1 87; Abu'l-Farac I, s .  320 vd; Urfalı Mateos, a.g.e., s. 1 42 vd; Aristakees, a.�.ı·. , 
s. 1 1 2 vd; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 74vd; O .Turan, Selçuklular . . .  , s. 129 vd; A.Scvim, An,ı 
dolu "nun . . . , s. 87 vd; J.Dumoret, a.g.m., s. 245. 
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6- lınparator, yeniden tahta oturduğu zaman Antakya, U rfa, 
Menbec, Malazgirt §ehirleri ve kalelerini Selçuklulara bırakacaktı. "' Ant
la§ma müzakerelerinden sonra, İmparator kendisine tahsis edilmi§ olan 
çadıra götürüldü ve İmparatora borç olarak 1 O 000 dinar gönderildi. 
lmparator, bu paranın bir kısmıyla yakın adamlarının hürriyetini satın 
alıp, bır kısmını da yanındakilere dağıttı. Geriye kalan generaller ise Alp 
Arslan'ın emriyle serbest bırakıldı. Ertesi günü kendisinden ganimet ola
rak alınmı§ olan imparatorluk tahtı onun için hazırlandı ve İmparator 
bunun üzerine oturtuldu, kendi elbisesi ve külahı giydirildi. Bu sırada 
Sultan, ona: "Sana güveniyor ve seni memleketine göndererek 
hükümdarlığını ilan ediyorum" dedi.116 Sultan'ın bu yaptıkları kar§ısında 
Rum Meliki eğilerek yer öptü, sonra da memleketine uğurlandı. ' 1 1 

'" İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 26; İbnu'l-Esir X, s. 67; İbn Kesir XII, s. 1 08 vd; ed-Devadari VI, 
s. 395; S .  el-Hüseyni, a.g.e., s .  36 vd; C.Cahen, "İslam Kaynaklanna . . .  " ,  s. 89. Anda§ma
nın yapılmasından sonra İmparator, Sultan'dan kendisini çabuk göndermesini isteyerek; 
eğer ben tez zamanında tahtıma oturmazsam verdiğim sözleri yerine getirmem mümkün 
değildir. Ben, anda§ma maddelerini uygulamaya kalktığımda diğerleri bu §artları kabul 
etmeyeceklerdir. Fakat ben elimden gelen gayreti gösterecek ve i§e öncelikle esirler k� 
nusundan ba§layacağım, dedi (Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 26; İbnu'l-Esir X, s. 67; İbn 
Kesir XII, s .  109; ed-Devadari VI, s. 395; q-Şihabi I, s .  380; İbnu'l-Verdi I ,  s .  5 19; 
Zehebi, el-İber II, s .  3 1 4; el-Yifii III, s. 87; Seyyid Emir Ali, Muhtasar u Tarihi'l-Arab, 
Beyrut 1990, s .  275 vd; O.Turan, Selçuklular .. .  , s. 1 3 1  vd; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 77; J. 
Roux, a.g.e., s .  1 5 1 ) .  Anda§madan sonra Sultan, İmparator'a bir kadeh verilmesini em
retti. Kadeh ona verildiğinde, bunun kendisi için olduğunu sanarak içmek istedi, fakat 
bundan menedildi; verilen bu kadehle Sultan'a hizmet etmesi emredildi. İmparator, iler
leyerek Rum adeti üzere yere doğru biraz eğildi ve elindeki kadehi Sultan'a sundu. Sul
tan, onun elinden kadehi aldıktan sonra, saçından biraz kesti ve yüzünü yere koydu. 
Sonra İmparator'a dönerek, eğer melikler sana hizmet ederse, sen de böyle yap, dedi. 
Alp Arslan'ın bu §ekilde davranmasının sebebi: Sultan, daha Rey'de iken, eğer Rum 
melıkiyle sava§tığımda onu esir alırsam, onu bana saki yapacağım, diye vaadetmesiydi. 
Bu, tahakkuk edince, vadini yerine getirdi ve İmparator eliyle kendisine kadeh sun
durdu. Sonra da bu nimetiere kavu§manın §ükranesi olarak saçını kesip, yüzünü yere 
koydu. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 127. 

ll ı .  

Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 1 27  vd; İbnu'l-Esir X, s. 67; Nuveyri XXVI, s. 3 1 5  vd. 
lll . 

Alp Arslan, ona dönerek: " Allah'ın yer yüzünciekı Halifesi sana sulh yapılması konu-
sunda bir elçi göndermi§ti de, sen ona ba§ını açması, el bağlaması ve önünde yer öpme
sını emretmi§tin, bunu niçin yaptın, i§ler onun dediği gibi olmadı mı?" dedi. Zira Ha
life'nin elçisi İbn Muhelleban'a İmparator'un yaptıkları Sultan'a ula§mı§tı. Bu soru kar§ı
sında Imparator, "Ey Sultan, sen neyi uygun gördüysen ben de onu uygun görmedim 
mı?" dedi. Sonra kalkarak Halife'nin bulunduğu tarafı sordu ve ba§ını açarak o tarafa 
doğru eğildikten sonra, "Bu, benim onun elçisine yapağırnın kar§ılığıdır" dedi. İmpara-



( i a y r i ı ı ı l ı � l i ı ı  .'i i y a sc l i  1 ' 1'1 

Alp Arslan'ın Bizans İmparatoruna kaqı kazanmı§ olduğu hu za fer
den sonra ba§ta Halife olmak üzere, her tarafa fetihnameler gönderilerek 
kazanılan zafer müjdelemi§tir. Halife, sarayında topladığı devlet erkanı 
önünde bu zafer mektubunu merasimle okutmu§ ve tebrikler yapılmı§tır. 
1 Iaber Bağdad'da duyulunca §ehir süslenmi§, davullar ve borular çalmarak 
fetih haberi kutlanmı§tır. Bu fetihle birlikte İslam'ı yok etmeye gelen 
Hıristiyanlar durdurulmu§ ve me§um emellerine set çekilmi§ olduğu için 
de, İslam'da e§i benzeri olmayan bir zafer olarak kabul edilmi§tir."" 

Malazgirt zaferi İslam aleminde bu denli sevinç içerisinde kutlanır
ken, Hıristiyan aleminde de yeis ve üzüntüye sebep olmu§tur. Malaz
girt'den kaçan bazı askerler İstanbul'a ulaprak durumu bildirince, Bizans 
senatosu Romanos Diogenes'i tahttan indirip, yerine VII. Mihael Dukas'ı 
( 1 07 1 - 1 078) imparator ilan ettiler. 1 19 Devrik İmparator daha sonraları 
Bizans tahtım ele geçirmeye çalı§mı§Sa da, bunda baprılı olamadığı gibi 
yakalanarak gözlerine mil çekilmi§ ve feci bir §ekilde hayatı sona ermı§-

• J20 t ır. 

tar'un bu §ekilde davranması, Sultan'ın gayet ho§una gitti. Sonra ona, beyaz zemin üze
rine siyah yazı ile "Li ilahe iliallah Muhammed un Rasülullah" yazılmı§ bir bayrak verdi. 
İmparator, bu bayrağı öpüp alnına koydu. Alp Arslan, İmparator'a İstanbul'a kadar yol 
arkada§lığı için iki hicib ve yüz ğulam katarak uğurladı. Kendisi de bir fersah kadar ım
parator'a e§lik etti. Vedala§ma vakti geldiğinde, İmparator anndan inmek istediyse de, 
Sultan buna müsaade etmedi ve aynldılar. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s .  127  vd; İbnu'l-Esir 
X, s .  67; İbn Kesir XII, s .  1 09; Nuveyri XXVI, s. 3 1 5; Suyfıti, Tarıhu'l-Hulefd, s. 422; 
Sı bt, a.g.e., s. 1 5 1 ;  ed-Devadari VI, s. 396; A.Sevim, Anadolu'nun ... , s. 92; O .Turan, Sel
çuklular . . .  , s. 1 32 ;  E.Merçil, a.g.m., s. 47. 

1 1 8  
İbnu'l-Cevzi XVI, s. 128;  ed-Devadari VI, s. 396; O .Turan, Selçuklular ... , s. 1 33.  

1 1 9  
Tokat yakınlarına geldiğinde tahtını kaybettiğini anlayan Diogenes, yeni imparatora bir 

mektup göndererek, Alp Arslan'ın kendisine nasıl davrandığını anlattı. Hırist iyanları 
korumak için yapılan antla§maya uymasını ve kararla§tırılan kurtul u§ fidyesini ödemesini 
yeni imparatordan istedi. Bu teklifi olumlu kar§ılayan yeni İmparator Mihael Dukas, sa
Va§lar sebebiyle hazinede fazla para kalmadığını söyleyerek, çok az miktarda para gönde
rip, geri kalanını kendisinin tamamlamasını istedi. Diogenes, toplayabildiği 200 000 di
nar para, üzeri kıymetli ta§larla süslü ve değeri 90 000 dinar eden altın ibrik, !eğen ve ta
bağı Sultan'a göndererek, bundan fazlasını göndermeye gücünün olmadığına yemin etti. 
Buradan Ermeniye'ye yönderek durumundan Alp Arslan'ı haberdar etti. Bkz. Ibnu'l
Cevzi XVI, s. 1 28; İbnu'l-Esir X, s. 67; İbn Kesir XII, s. 1 09 ;  Nuveyri XXVI, s. 3 ı S; 
Zehebi, el-İber II ,  s. 3 1 4; A.Sevim, Anadolu 'nun . . .  , s. 93-94; M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s .  
279. 

1 20 
Feridun Dirimtekin, "Selçuklulann Anadolu'da Yerlqmeleri", Malazgirt Am�tıj!,,uu, 

Ankara 1 993, s. 249. 
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Oiogenes'in ölümüyle birlikte, Selçuklu-Bizans antla�ıııası da  ortadan 
kalkmı§ oldu. Alp Arslan, müttefiki Diogenes'in uğradığı felakete çok 
müteessir oldu ve emirlerine Anadolu'da fetih hareketlerine devam emrini 
verdi. Bizanslılarla yapılan antla§manın geçersiz kılınması, Türklerin 
Malazgirt zaferinin neticelerinden istifade etmesine vesile olmu�tur. 

Geçmi§ sava§ların pek azı Malazgirt kadar önem ta§ımaktadır. Zira 
bu sava§, asırlardır birbirleriyle hasım durumunda olan iki medeniyerin 
mensuplarının kesin netice için kar§ıla§masıdır. Malazgirt zaferi, kazanan 
Türkler ve hezimete uğrayan Bizanslılar açısından büyük deği§ikliklere, 
geli§melere yol açan bir hadisedir. Malazgirt zaferiyle birlikte, asırlardan 
beridir İslam toprakları üzerinde geni§leme sevdasında olan ve 
Müslümanların askeri yönden zayıflıkları sebebiyle kaqı koyamadıkları 
Hıristiyanların temsilcisi Bizansın, dolayısıyla da Hıristiyan aleminin 
ilerlemesine set çekilmi§tir. Bu sebeptendir ki, C. Cahen: " .. . bu, sadece 
Sultan'ın sava§ı değil, bütün İslam aleminin sava§ı idi ... " derken çok 
önemli bir noktaya ipret etmi§tir. 1 2 1  Bu yönü ile Malazgirt zaferi, medeni
yetler ve onların temsilcilerinin mücadelesinin kesin bir §ekilde sonuç
lanmasıdır. Malazgirt zaferiyle birlikte tarihte ilk defa bir Bizans impara
toru Müslümanlara esir dü§mÜ§ ve Müslümanlar bu §erefe Selçuklular 
sayesinde eri§mi§tir. ' -- Bu mücadelede üstünlüğünü ispat eden Müslüman
lar ve onların bayraktan durumundakı Selçuklular, geli§meleri tersine 
çevirerek ilerlemelerine devam etmi§ler, daha sonra da bu vazifeyi torun
ları Osmanlılara devretmi§lerdir. 

Malazgirt zaferi, Tuğrul Bey'le ba§layan Anadolu akınlarının ısrarlı 
takipçisi durumunda olan Alp Arslan'ın, amcasının siyasetini izleyerek 
hedefe ula§masıdır. Batı istikametine akan kesif Türkmen kitlelerinin 
Anadolu'ya yönlendirilmesi ve Bizans uçlarında bu insanların gaza ile 
me§gul olmaları Tuğrul Bey'in temel politikalarındandı. Nitekim Tuğrul 
Bey'in Diyarbekir emiri Nasruddevle b. Mervan'a gönderdiği mektu
bunda ona: "Kullarımın senin memleketine geldiğini haber aldım. Sen, bir 

1 2 1  
C.Cahen, "İslam Kaynaklarına . . .  ", s. 93. 

122 
M.A.Köymen, "Anadolu'nun Türk Yurdu Olmasında Selçukluların Rolü", M.K., S. 65, 

(Haziran 1 989),  s. 3 1 .  



( i a y r i ı ı ı t l s l i ı ı ı  S i y a s ı· ı i  1 2K I 

suğur eınirisiıı ve sana gereken §ey, onlara mal vererek katiriere kar§ı on
lardan faydalanman dır" tavsiyesinde bulunduğu bilinmektedir. lı.l 

Malazgirt zaferinden önce Anadolu'ya gelen Türkmenler, Bi zans 
tarafından sıkı§tırıldıkları vakit ya Azerbaycan'a veya Af§in örneğinde 
olduğu gibi daha güneye Haleb'e inerek soyda§larının arasına dönmektey
diler. Çünkü, Anadolu'da kaldıkları zaman kendilerini koruyacak bir güç 
henüz olu§mamı§tı. Bu yüzden de Malazgirt zaferinden önceki akınların 
kalıcı nitelik ta§ımadıkları bilinmektedir. Önceki akınlar sadece Bizans'ın 
maneviyatını kırmak, yeni yurtları için kqif yapmak ve ganimet elde et
meye yönelikti. Anadolu tam anlamıyla ele geçirilemediği için, Azerbay
can'da yığılmı§ Türkmen kitleleri bu topraklara akamıyordu. 

Malazgirt zaferiyle birlikte, Maveriünnehr, Horasan ve İran'ı a§arak 
Azerbaycan'da ve diğer uçlarda toplanan bu Türkmen kitleleri, önlerinde 
engel tqkil eden Bizans barajının Malazgirt'de yıkılmasıyla birlikte Ana
dolu'ya akınaya ba§ladılar. Artık onları durduracak bir kuvvet kalmadığı 
için rahatça Anadolu'nun içlerine yayıldılar. 1 24 Bu Türkmen kitleleri, 
Arapların yaptığı gibi, Bizans'la yapılan sava§lardan sonra tekrar suğur 
hattına çekilmek gayesi de gütmemekteydiler. Onlar Arapların asla bap
ramadıklarını ba§armak ve yöneldikleri bu topraklarda fetih yaparak, va
tan tutup bir daha geri dönmernek amacındaydılar."' Malazgirt zaferine 
kadar asırlar boyu "Cihat sahası" olan Anadolu, yeni sahiplerine vatan 
olurken, cihat sahası da Balkaniara doğru itilmek suretiyle yeni fetih yer
lerinin yönü gösterilmi§tir. 1�· 

Anadolu'ya akınaya ba§layan Türkler, ciddi bir direni§le 
kaqıla§madıkları için kısa süre içerisinde ilerleyerek Ege ve Marmara 
kıyılarına kadar süratle yayıldılar. Bu defa, daha önceki hareketler gibi 
yağma ve istila amacı gütmedikleri için fethettikleri bölgelere yerle§erek, 

123 İbnu'l-Esir IX, s. 389. 
1 24 Nejat Kaymaz, "Malazgin Sava§ı İle Anadolu'nun Fethi", Malazgirt Armağanı, Ankara 

1993, s. 259 vd. 
125 H.Mahmud-A.q-Şerif, a.g.e., s. 556; C.Cahen, Osmanlı/ardan . . . , s. 87. 
126 Mustafa Kafalı, " Anadolu'nun Fethi ve Türkle§mesi", Tarih İçinde Harput, Elazığ 1 'J'J2, 

s. 25; Zekeriya Kitapçı, "Malazgin Meydan Muharebesi'nden Ba§komutanlık Mcydaıı 
Mu haberesi 'ne", M. K. , S. 65, (Haziran 1 989), Ankara 1989, s. 36. 
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Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağladılar. Malazgirt zaferin
den önce dalgalar halinde Anadolu'ya akan Türk boy ve oymakları, bu 
yeni gelenlerle beraber yava§ yava§ göçebeliği terk ederek, fethedilen top
raklara yerle§ip, toprağa bağlı ve gün geçtikçe medeniyet varlıklarını bu 
topraklara nak§eden uygar bir toplum yarattılar. 1 21 Anadolu'da çok az 
miktarda kalmı§ olan eski sakinler, önceleri bu yeni gelenleri kabul ede
mediyse de, "ba§langıçta, denizin ortasındaki adalar gibi, tecrit edilmi§ 
durumda, kendi surları içine kapanan ve belki istilacılara (fatihlere) di
renmi§ olan büyük kentler, bir süre sonra, teker teker kapılarını açmak 
zorunda kaldılar.""" 

Yerle§ik hayata geçi§le birlikte Anadolu üzerindeki Türk mührü tam 
anlamıyla belirginle§irken, Türklerde mevcut olan devletin saltanat ailesi 
fertlerınin ortak malı olması fikrinden dolayı, zaman zaman sultana isyan 
§ekline dönü§en aile fertleri arasındaki çeki§meler, Malazgirt zaferinden 
sonra önemli ölçüde azalmı§tır. Alp Arslan tarafından Anadolu'ya 
gönderilen Selçuklu ailesinin bu isyankar ve saltanatta hak iddia eden p
hısları, önceleri merkezden uzakla§tırılmalarını hazmedemeyerek ve bü
yük davalarının pe§ini bırakmayarak geri, doğuya gitmek istemi§lerse de, 
giri§tikleri denemelerin neticesiz kaldığını görünce, kendileri asil sürgün
ler olarak, emirleri altındaki avam sürgünlerle beraber, bu yeni yurtlarına 
dört elle sarılarak onun vatan yapılmasına gayret ettiler. Dolayısıyla Sel
çukluların Malazgirt zaferiyle beraber, kırk yılda meydana getirdikleri 
geli§meler ve deği§meler, onların halefi Osmanlılar tarafından ancak 1 50-
200 yılda yapılabilmi§tir ."' Malazgirt zaferinin önemini gösterme 
bakımından bu bile önemli bir ölçüdür. 

Batılı tarihçilere bakıldığında, adete ölümsüz kabul ettikleri Bizans'ın 
Türk'ün kar§ısında yenilmesini bir türlü kabullenemediklerini ve kendi 
telakkilerinin, Türk sultanlarınca da aynı §ekilde kabul ediliyormu§ gibi 

m Alı Sevim, "Malazgirt Meydan Sava§ı ve Sonuçları", Malazgirt Armağanı, Ankara 1 973, 
s. 228; Ihrahim Kafesoğlu, "Malazgirt", İ.A. VII, s. 247; M.Kafalı, a.g.m., s .  2 7. 

128 N. Kaymaz, a.g.m., s. 268. 
1 29 Hüseyin Dağtekin, "Büyük Selçuklu Imparatorluğunda Sultan Alp Arslan Devrinin 

Ehemmiyeti", Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan, İstanbul 1 97 1 ,  s. 1 44. ; N. Kaymaz, a.g.m., 
s .  268. 
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göstermek istedikleri anla§ılmaktadır. Jean-Paul Roux: "Yu ı ıaıı lıLmı ı  
arkasında yükselen Roma tıpkı Müslümanlığın kendisi gibi, sonsuz ol
duğu izieniınİ veriyor ve  sunulmu§ olsa bile, onu almak, ona sahip olmak, 
onu ele geçirmek olanaksızdı" demek suretiyle; 130 Malazgirt zaferi ilc bir
l ikte Anadolu Türklere sunulmu§ olsa bile, Roma'nın sonsuzluğunu bilen 
ve gören Türklerin buna sahip olmanın imkansız olduğunu bilerek, böyle 
bir te§cbbüse girİ§emeyeceklerini anladıklarını ima ediyor. Oysa Türk
lerin, Bizans'ın sonsuz olduğuna inandıkları konusunda hiç bir İ §aret, hiç 
bir delil olmadığı gibi aksine, Türkler kendi devletlerinin ve inançlarının 
sonsuzluğuna inanmakta ve bu dü§ünce ile hareket etmekteydiler. Nitc
kim Malazgirt sava§ından önce Alp Arslan'ın imaını ve fakihi Ebu Nasr 
cl-Buhar! Sultan'a: "Sen, Alah'ın zafere ula§tıracağını ve diğer diniere üs
tün kılacağını vaadettiği bir din uğruna sava§ıyorsun. Umarım Allah u 
Taala bu fethi sana nasip edecektir . . .  " derken aynı dü§ünceyi dile getir-

k d. lll me tey ı. 

Ba§ka bir batılı tarihçi C. Cahen ise, Anadolu'dan ve Alp Arslan'dan 
bahsederek: "Yönü olmayan bu ülkenin ele geçirilmesi hiçbir Müslümanı 
ilgilendirmiyordu. Eğer aklından böyle bir §ey geçmİ§ olsa bile, onun an
layı§ına göre, Roma da İslam gibi ölümsüz bir varlıktı"'" demek suretiyle 
aynı yanlı§ kanaatİ dile getirmektedir. Oysa aynı tarihçi ba§ka bir eserinde 
bu dü§üncenin geçerli olmadığını yine kendi ifadeleri ile §U §ekilde itiraf 
etmektedir: "Bizans İmparatorluğu'na ait toprakların tamamı, artık eski
den olduğu gibi, akınlarından sonra Azerbaycan'a çekilmek ihtiyacında 
olmayan Türkmenler tarafından İ§gal edilmekle kalmamı§, buralar Bi
zans'ın kalbinden koparılıp alınmı§tı."IJ · Bu ikinci ifade ile Türklerin ve 
onların Sultanı Alp Arslan'ın hiçte bahsettikleri gibi bir niyet ta§ımadığı, 
aksine Anadolu'yu fethetmeyi bir ideal haline getirdiğini hadiselerin 
geli§İmiyle birlikte görmek mümkündür. Nitekim Anadolu, Bizans'ın 
elinden sökülerek alınmı§tır. Anadolu'nun Bizans'ın elinden alınmasıyla 

1 30 J-P. Roux, a.g.e., s .  1 5 1 .  
1 31 İbnu'I-Esir X, s. 65 vd. 
132 C .Cahen, Osmanlı/ardan . . .  , s. 47. 
1 33 C.Cahen, Türklerin Anadolu'ya İlk Giri�i, (tre. Y.Yücei-B. Yediyıldız ), Ankara 1 'J'J2, ' 

25. 
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bırlıkte, Büyük Bizans'ı tekrar kurabileceğini dü�üncn Doğu Roma'nııı 
hayalleri ebediyyen ortadan kalktığı gibi ,"' Bizans'ın Batı İslam toprakları 
üzerindeki emellerine de son verilmi§tir. 1 35 

Malazgirt zaferi, Türk tarihinin olduğu kadar, Bizans ve İslam 
tarihlerinin de bir dönüm noktası olmu§tUr. 1 36 Bu sebepten dolayıdır ki, 
Malazgirt zaferi, dünyada devir açan sava§lar arasında gösterilmi§tir.m 
Dandanakan zaferinden daha önemli olan Malazgirt zaferi, siyasi harita
nın deği§mesinin yanında, Türk fütuhatını engelleyecek dı§ s ebeplerin 
ortadan kalkmasına da sebep oldu. "" Dünya tarihi açısından dönüm 
noktalarından biri olan Malazgirt zaferi, Türklerin Anadolu'yu vatan 
edınerek burada büyük bir devlet kurmalarıyla kalmamı§, daha sonra bu 
sınırları aprak Balkanlar, Macaristan, Suriye, Mısır, Irak, Kara Deniz hav
zası ve tüm Kuzey Afrika'da Roma'dan sonra dünyanın en büyük ve en 
devamlı imparatorluğunu kurmasına yol açan hadiselerin de ba§langıcını 
olu§turmu§tur. " '  

Malazgirt zaferinin, aynı zamanda İslam tarihinin de dönüm noktala
rından bir olduğu adeta genel kabul halindedir. Bu yönüyle, sahabeler 
döneminde yapılan ve önemli sonuçlar doğuran Yermük140 ve Kadisiye'" 
zaferleriyle aynı değerde kabul edilmi§tir ki, bu mukayese yersiz değil-

1"  Selahattin Tansel, "Malazgirt Sava§ı Hakkında", Malazgirt Zaferi ve Alp Arslan, İstanbul 
1971 ,  s .  26. 

'" 
M.M.Hammade, a.g.e., s. 292. 

1 16 
Co§kun Alptekin, "Büyük Selçuklular", Doğuştan Günümüze Büyük islam Tarihi VII, 

İstanbul 1 989, s .  1 26. 
m Muhammed Hamidullah, "Tarihi Tasvirlere Göre Malazgirt Meydan Muharebesinin 

Planı", T.E.D. S. 2 ,  ( Ekim 197 1 ) ,  s. l l l . 
IlA 

R.A.Hüseynof, "Malazgirt ve Kafkaslar", T.A.D. VI, ( 1 968), S. l 0-1 1 ,  Ankara 1 972, s. 
68. 

1 ]9 M.H. Yınanç, a.g.e., s. 78-79. 
1 40 Hz. Ebu Bekir döneminde 636 yılında Bizanslılara kar§ı kazanılan bu zaferle Şam böl

gesi Müslümanlara açılmı§tı. Bkz. Ahmed Cevdet Pa§a, Kısas-ı Enbiya ve Tevarihi 
Hulefa I, İstanbul 1 976, s. 334; Nqet Çağatay, Başlangıçtan Abbasılere Kadar islam Ta
rihi, Ankara 1 993, s. 337; Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 1 99 1 ,  s. 1 99.  

l•ll . . 
Hz. ümer zamanında 637'de Sisani Imparatorluğuna kar§ı kazanılan ve tüm Iran 

topraklarının Müslümanlara açılmasını temin eden sava§. Bkz. Mesudi, Murucu 'z-Zeheb 
II, ( tah. M.M. Abdulhamid ) ,  Beyrut 1 393/1973, s. 328; A.C.Pa§a I, s. 366; N.Çağatay, 
a.g.e., s. 34 1 ;  S .Hizmetli, a.g.e., s. 202 vd. 



< i :ı y ı i ı ı ı ll s l ı ı ı ı  S i y a s l' l i  1 .'H�  

dir. "' Malazgirt zaferi kazanılmamı§ olsaydı, Müslüman kavimleri vt· İ s · 
L'lm medeniyeri daha onbirinci asırda sahneden çekilme tehlikesiyle kar�ı 
kaqıya kalabilirdi.1 43 İslam, asırlar boyu Hıristiyan Batı'yla boy ölçü§ebil
mi§se, bunu büyük oranda Malazgirt'de kazanılan zaferin sonuçlarına 
borçludur. 

Malazgirt zaferi, Hıristiyan dünyasında da birtakım geli§melerin ba§
langıcı olmu§tur. Bilindiği gibi Hıristiyan dünyasının kendi iç meseleleri 
yüzünden yapnan çeki§meler ve mücadeleler, bu dünyanın 1 054 tarihinde 
kesin bir §ekilde bölünmesine yol açmı§tı. Hıristiyanlar, "Ka to lik" (cihan
§Ümul) Roma Kilisesi ve "Ortodoks" (öze bağlı) Bizans Kilisesi olarak 
ikiye bölündü . 144 Dikkat edilirse Hıristiyan dünyasının kesin olarak 
birbirinden ayrıldığı bu tarih, Malazgirt zaferinden onyedi sene öncedir. 
Birbirlerine kaqı dü§manca tutum içerisinde olan ve mezheplerinin haki
miyet alanlarını bu §ekilde ayıran Hıristiyanlar, kendi aralarındaki anla§
mazlıklara rağmen Müslümanlara kaqı birlikte davranmaktan da geri 
kalmıyorlardı. 

Katolikler ve bu mezhebi benimseyen Avrupa devletleri, Ortodoks
ları ve onun temsilcisi olan Bizans'ı Müslümanların önünde bir kalkan, bir 

" 1  S.A.Dehlan I, s .  342 vd; M.H. Yinanç, a.g.e., s. 79; O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 133;  
A.Sevim, Anadolu'nun . . .  , s. 95 .  Sahabeler dönemindeki zaferlerle Müslümaniann yok 
olması engellendiği gibi, İran ve Bizans topraklarının fethinin önü de Müslümanlara açıl
mı§ oldu. Müslümanlar bu topraklarda dünyanın en seçkin medeniyetini meydana ge
tirmi§lerdir. Malazgİn zaferi de, gerek İslam dü§manlarına kaqı kazanılması bakımın
dan, gerekse zaferden sonra Müslüman Türklerin kurduğu devletler ve meydana getir
diği medeniyet eserleri yönüyle, Yermük ve Kadisiye zaferlerinin sonuçlanna benzer 
nerieelerin doğmasına zemin hazırlamı§tır. 

ı. ı Osman Turan, Türkler Anadoluda, İstanbul 1 973, s. 40 vd. 
ı .  4 Aslında bu ayrılma milll menfaatlerin, evrensel kilise menfaatlerinden üstün tutulması

nın sonucunda meydana gelm�tir. Krallar ve prensiere kar§ı Roma'nın üstünlüğünü 
savunan reformİstler ve onların destekçisi Pa pa, Güney İ talya'yı İ§gal eden Normand'a 
kar§ı, Doğu imparatorunun desteğini almak ve onunla inifak yapmak için Istanbul'a bır 
heyet göndermi§ti. Reformİstler arasından seçilerek gönderilen heyet üyeleri İstanbul'a 
gelince müzakerelerde bulunmu§lar, bu arada Rumlan, din adamlarının evlenmelerinc 
izin vermeleri vb. sebeplerden dolayı da itizaile suçlamı§lardı. Aslında İstanbul patri�i 
Mihail Kerularius'un §ahsına yönelik ve onun aforoz edilmesiyle sonuçlanan bu geli§nıc
ler (Bkz. Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1 988, s .  1 42; Jc:ııı 
Sauvaget, İslam Diinyası Kısa Kronoloji (tre. S.K.Yetkin - F.R.Unat), Ankara 1 963, s. 
35), Doğu Kilisesi ile Batı Kilisesini ayıran bir sınır çizgisi olmu§ ve Hıristiyan ale ı ı ı i  
Katalik-Ortodoks diye ikiye bölünmÜ§tÜr Bkz. Francis Dvornik, Konsiller Tarihi iz 
nik'ten II. Vatikan 'a, (tre. Mehmet Aydın), Ankara 1 990, s. 34. 
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kale gibi görmekteydiler. Malazgirt zaferi ile Bizans yeniliııce, Kato l ik 
dünyası telap kapıldı. Zira Müslümanlarla kendi aralarındaki koruyucu 
kalkan delinmi§, kale yıkılmı§tı. Bugün Ortodoksları mağlup eden güç, 
ilerlemesine devam ederek yarın bir gün de Katalikleri aynı akıbete 
uğratabilirdi. Bu endi§eyi ta§ıyan Katalikler bir an önce yakla§an bu tehli
keyi benaraf edebilmek için harekete geçtiler. Bu, tarihte "Haçlı Seferleri" 
diye bilinen ve Hıristiyanların Müslümanları yok etmek için ba§lattıkları 
askeri seferlerin temel sebeplerinden birisini olu§turdu. Asırlardan beridir 
Müslümanlar aleyhine geni§lemi§ olan Hıristiyan dünyası, Malazgirt'de 
yediği darbenin tesiriyle §Oka girdi. Zira Müslümanlar, Hıristiyanların 
ilerlemesini engelledikleri gibi, onları yenilgiye de uğratmı§tı .  Bu geli§me 
Avrupa'yı son derecede rahatsız ediyordu. Eğer bu geli§meler devam eder 
ve Müslümanlar eski güçlerine kavu§ursa, bu Hıristiyanlık için tam bir 
tehlike olurdu. O halde bu hareketin geli§mesini engellemek ve beliren 
tehlikeyi yok etmek gerekmekteydi. Bunun için Haçlı seferlerini ba§latıla
rak Müslümanlardaki bu geli§meyi engellenmek Avrupa'nın ana 
hedeflerinden olm U§tur . 145 

Malazgirt zaferi, Avrupa devletlerinin Haçlı seferleri ba§latmasına se
bep olurken, aynı zamanda bu iki dünyanın birbirlerini tanımasına da 
vesile olmu§tur. Haçlı seferleriyle İslam ülkelerine gelen Hıristiyanlar, 
Müslümanları tanıma imkanına kavu§urken, Müslümanlardan alınan pek 
çok bılgi sayesinde Avrupa medeniyetinin tesisinde de büyük rol oyna
mı§tır. 1 46 J. Sauvagert: Selçuklu devri tarihinin, Yakın Şark tarihinin ve 
İslam dünyasının anla§ılması için bir anahtar olduğunu, Emevller devri 
müstesna hiç bir devrin bu kadar ehemmiyet erz etmediğini ve Haçlılar 
dolayısıyla Avrupa tarihinin de hesaba katılması gerektiğini söylerken, 
meselenin ne denli önem arz ettiğine dikkat çekmektedir. Haçlı seferleri 
ile birlikte, o zamana kadar Müslümanlarla çok sınırlı ili§ki ler içinde olan 
Hıristiyanlar, yava§ yava§ ticari ve fikri ili§kiler içine girmi§ler, bunun 
sonucunda da, Müslümanlardan aldıkları medeniyet mahsulleriyle Avrupa 

ıu A.M.ei-Abbadi, a.g.e., s. 1 87 vd; H.Mahmud-A.q-Şerif, a.g.e., s. 587  vd; M.H. Yinanç, 
a.g.e., s. 80; M. Şakir, a.g.e. ,  VI, s .  252. 

1 46  
S. Tansel, a .g .m. ,  s. 25. 
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l ıklarına ba§ladı. Durumun tehlike arz ettiğ in i  göre n N i kcphoros, L t ı ı ı i l  
yilrc lerinde fetih hareketlerinde bulunan Artuk Bey'le b i r  anl. ı ) ı ı ı . ıy . ı  
vararak, onu U rsel'e saldırmaya razı etti. U rscl üzerine yürü ye r ı  1\ n ıı k 
Bey, Frank kuvvetlerini bozguna uğratarak U rsel ve Du kas' ı es ir t ' l l i. <,:ok 
geç ı ı ıcden de tutsaklarını kurtulu§ akçe si kar§ılığında serbest h ı  r. ık  1 1 . 

I )u kas, İstanbul'a dönerken, U rsel yen iden kuvvet toplayarak isya ı ı  t ' l l i .  

Ursel'le ba§a çıkmak isteyen İmparator, Aleksios K o ı ı ı ı1 1 · ı ım 
koınutasında bir orduyu Anadolu'ya gönderdi. U rsel ise,  e ı ı ıir T ı ı ı .ı k  ' l . ı  
görü§erek Bizans'a kar§ı onunla İttifak yaptı. Dur u mu öğrenen 1\ kb1m, 

Tutak Bey'le görü§erek büyük miktarda para kar§ılığı Ursel ' in  Bizansl ı l . ı r. ı  
teslim edilmesini sağlayarak b u  gaileden kurtuldu. B u  sırada Scl ç ı ı ld ı ı  
kuvvetleri İzmit yakınlarına kadar olan bölgeleri ele geç i r ı ı ı i �  
durumdaydılar.'�• Selçuklu beyleri Anadolu'nun fethiyle mqgulken,  S ı ı l  
tan Melik§ah'dan fethedecekleri yerlerin hükümdarlık men§urunu al ı ı ı ı �  
olan Kutalmı§oğulları d a  o sıralarda Kilikya bölgesinin ele geçirilmcs iy l ( '  
mqguldü. 1�� 

Bu sıralarda Suriye'de Sultan Melik§ah'a tabi bir beylik kura ı ı  c ı ı ı iı 
Atsız'ın komutanlarından Şökli,- Mısır Patımilerinden Akka'yı alarak . ıyrı 

bir beylik kurmak istemekteydi. Kutalmı§oğulları ile yazı§arak, ·Atm·. Yl' 

rine, saltanat ailesinden Ku talmı§oğullarına bağlanmayı tercih l' tt i �; i ı ı i  
belirtip, onları . .  Filistin' e · davet etmİ§tİr. Bu  davete· icabet n lt· ı ı  
Kutalmı§oğlu, Taberiye'ye gelerek · Şökli ile " birlqti ve  Mısır Fatı ı ı ıill'ı 
Devleti'ni resmen tanıdıklarını · ilan ettiler. "6 Bunlara kaqı harekete gcçt· ı ı  
Atsız, Ş9kli'yi yenerek Kutalmı§oğullarını koruması altına alıp, du n ı ı ı ı ı ı 
Melik§ah'a bildirdi. '  Anadolu'da fetihlerde · bulunan Süleyman§al ı ,  S ı ı  
riye'ye inip Halep'i ku§atarak kardqlerini kurtarmak istemİ§se de  l ıa).ı r ı l ı  

154 A.Sevim, Anadolu'nun . .. , s .  1 00 ·vd. Bizans iç karı§ıklıklar· içinde bocalarken, Sı·l ı; ı ı ld ı ı  
emıı'leri deği§ik bölgelerin fethiyle uğra§ıyorlardı. Ar  tu k Bey,· Yqilırniak l ı .ı nısı ı ıı l .ı . 
Mengücük Bey, Divriği, Erzincan ve Şebinkarahisar bölgelerinde; Saltuk Bey, ·ı·:rz ı ı ı ı ı ı ı ı  
ve  Çoruh boylarında;· Dani§mendoğlu Gümü§tekin· Ahmed· Gazi i se  Kızıl ırmak, Siv.l \ ,  
Amasya, Niksar, Çorum, Kayseri ve Malatya yörelerinde;· emir Karatekin is ı· S ı ı ı ı ı p ,  
Kastamonu ve  Çankırı yörelerinde fetihler yaparak buralardaki l ıJki ı ı ıiv<' ı l l ' ı ı ı ı ı  
sağlamla§tırmakla me§guldüler. 

'
' İ . Kafesoğlu, Sultan Melik�ah, s. 57 vd. 

1�6- A.Sevim, Anadolu'nun . . .  , s. 1 1 6." 
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olamanıı§, bunun üzerine dönerek Antakya'yı ku§atnıı§ ( 1 0 74 )  ve  buranın 
Bizans valisini yıllık 20 000 altın vergiye bağlamı§tır. 

Türklerin Anadolu'daki faaliyetlerine engel olamayan Bizans impara
toru Mihael, 1 0 74'de Papa VII. Gregoire'a ba§ vurarak Türklere kar§ı 
yardım edilmesi halinde Ortodoks Kilisesi' nin Katalik Kilisesi'ne ilhakı 
sözünü vermi§tir. 1 57 Hıristiyanlardan haçlı seferleri ba§latmalarını isteyen 
lmparator, umduğu kaqılığı bulamayınca, bu defa Abbas! Halifesi'ne ba§ 
vurarak ( 1 074), Melikph'a kaqı tavassutunu rica etmi§tir. 1 075 'de de çok 
değerli hediyelerle birlikte elçilik heyetini Azerbaycan'da bulunan Sultan 
Melikph' a göndermi§tir. 1 58 

Süleymanph, Suriye seferinden sonra Anadolu'ya dönerek fetihle
rine devam etmi§tir. Bizans'ın iç karı§ıklıklarından istifade ederek 1 075'de 
Iznık'i almı§ ve burasını kendine ba§kent yapmı§tır. Bizans'ta iç 
karı§ıklıklar ve taht mücadeleleri devam etmekte olduğu için, imparator 
Dukas'a kar§ı isyan etmi§ olan Bizanslı komutan Botaniates, daha önceleri 
Bızans'a sığınmı§ olan ve §imdi yanında tuttuğu Selçuklu emiri Erbasgan'ı 
Süleyman§ah'a göndererek onun yardımını talep etmi§ti. 159 Süleymanph, 
bu teklifi kabul ederek 10 000 ki§ilik kuvvetle yardım etmi§ti. 1 078' de 
Bizans tahtını ele geçiren Botaniates, Türklerden yardım gördüğü için 
onlara müsamahalı yakla§makta, buna kar§ılık Süleyman§ah da Bizanslı
lara kaqı daha kaygısız davranmaktaydı. '60 

Üsküdar'a kadar ilerleyen Süleyman§ah, kısa sürede devletinin 
sınırlarını Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar geni§leterek, 
Anadolu kıyılarında gümrük daireleri kurmu§ ve boğazlardan gelip geçen 
gemilerden vergi almaya ba§lamı§tır. Anadolu'da fiili hakimiyet sağlayan 
Süleymanph'tan bunalan Bizans imparatoru, bu fetihlerin Sultan 
Melikph'ın emriyle yapıldığını bilmekteydi. Bu sebepten fetihleri durdur
mak veya hiç olmazsa hafifletmek amacıyla 1 08 1 'de Kuzey-Çin hüküm-

157 � 

G. Osnogorsky, a.g.e., s. 320. 
" 

O. Turan, Selçuklular ... , s. 200. 
1!9 

G.Osrtagorsky, a.g.e., s. 323. ,.., ·ı E.Merçı , a.g.e., s. 1 06. 
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darıııa bir elçi heyeti yollayarak doğudan Selçuklulara kaqı bir askeri 
lıareket ba§latmak istemi§se de, bu te§ebbüsünde ba§arılı olamamı§tır. "'' 

Bizans'tan sonra Çukurova'daki Ermeniler üzerine yuruyen 
Sii l eymanph, Tarsus, Adana, Misis gibi yerlerden sonra Malatya'yı da 
fethederek topraklarını geni§letti. 1 084'de dönemin ve Hıristiyanların 
ünemli §ehirlerinden olan Antakya'ya kaqı harekete geçerek burasını 
fethetti. Halka iyi davranarak onlara eman verdi; askerlerin halka dokun
maması hususunda emir çıkardı. Burada bulunan me§hur Kısiyan Kili
sesi'ni camiye çevirerek 1 20 müezzin tarafından okunan ezandan sonra 
Cuma namazını kıldı. • •ı Hıristiyan alemi için özel bir yeri olan An
takya'nın fethini özel bir elçi heyeti ile büyük Sultan Melikph'a arz etti. 
Melikph'ı memnun eden bu zafer sebebiyle İsfehan'da müjde davulları 
çalındı ve §airler Süleymanph'ı öven §iirler söylediler. " '  

Süleymanph ve  onun kurduğu devlet Anadolu'da Bizans'a kaqı 
mücadele edip, topraklarını geni§letmi§se de, kendi adına hutbe okutup, 
özel para bastırması tespit edilernemesi sebebiyle Büyük Selçuklu Impa
ratorluğu'na (Sultan Melikph'a) tabi bir devlet olduğu anla§ılmaktadır. 
Nitekim dönemin İslam tarihi kaynakları da Süleymanph'ı her vesileyle 
Melikph'a tabi olarak göstermektedirler. 164 Antakya'nın zaptından sonra 
Süleymanph'ın Melikph'a durumu arz etmesi ve Sultan'ın bu durumu 
sevinçle kar§ılaması da meseleyi teyit etmektedir. Bu sebeple, Süleyman
ph'ın fetihlerini Melik§ah adına yapılmı§ kabul etmek gerekir. 

'" ' Anadolu'da bulunan Ermeni, Süryani ve Gürcü gibi azınlıklar da Süleyman§ah'ın 
idaresinden ho§nUt olarak onu desteklediler. Anadolu'ya akan Türkmen kitleleriyle iyice 
ı;üçlenen Süleyman§ah, devletinin temellerini sağlamla§tırdı. Bizans'ın yeni Imparatoru, 
Süleyman§ah kar§ısında çaresiz kalıp, onlara vergi vermek suretiyle anla§maya varıp, 
Türklerin Dragos Suyu'na kadar çekilmelerini sağladı. Bkz. A.Sevim, Anadolu'nun . . . , s. 
1 1 9 ;  İ .Kafesoğlu, Sultan Melik§ah, s. 7 1 ;  İbrahim Kafesoğlu, "Melik§ah", /.A. VII, s. 668. 

'"' Şehir her sene Melik§ah adına Musul emir i Şerefüddevle'ye vergi vermektey di. Tut U§ ve 
Şerefüddevle'den habersiz Antakya önlerine gelen Süleyman§ah §ehri ku§atarak ek· ı;c
çirdi ( 1 2  Ocak 1 085) .  Bkz. Osman Turan, "Süleyman-§ah I", İ.A. XI, s. 2 1 8 ; Ali Sevim, 
"Sultan Melik§ah'ın Kuzey-Suriye Seferi ve Sonuçları", IX. T. T.K. Bildirileri II, s. 705. 

,., Zehebi, el-İber II, s. 335; ed-Devadari VI, s. 420 vd; İbn Kesir XII, s. 1 36;  İ.Kafeso�lu, 
Sultan Melik§ah, s .  77. 

"'' İbnu'I-Esir X, s. 1 39; A. Sevim-Y. Yücel, a.g.e., s. 1 0 1 .  
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D- SELÇUKLU DEVLETi'NDE GAYRİMÜSLİM TEBAANIN 
GENEL VAZİYETİ 

Çin sınırından Mısır'a, Kafkaslardan Yemen' e kadar dünyanın büyük 
bır kısmına hakim olan Selçukluların, bu geni§ topraklarda deği§ik inanç
lardan insanları idare etmesi coğrafyanın ve siyasetin gereğiydi. Kendileri 
Sünni Müslüman olmaları sebebiyle, bu inanç sisteminin her durumda 
müdafii olmak ve dü§manlarına kaqı onu savunmak Selçuklular için temel 
görevlerden birisiydi. Bunun yanında, dü§man olmamakla birlikte, ülke 
topraklarında Selçukluların inancını payla§mayan kesimler de mevcu tt u. 
Bu kitleler daha çok "Gayrimüslim" veya "Zımmi" olarak adlandırılan 
insanlardır. Bunların da Selçuklu ülkesinde birtakım hakları ve veeibeleri 
mevcuttu. 

1 - H ı r i s t i y a n  v e  Y a h u d i  U n s u r l a r  

Selçuklular, Islam dünyasının liderliğini ele aldıktan sonra, 
kendilerinden önce geli§en ve §ekillenen yapılanınayı miras olarak aldılar. 
Hakim oldukları topraklarda teamül haline gelen uygulamalara Selçuklu
lar da fazla müdahaleci olmadılar. Çünkü Selçukluların ana hedefi, İs lam 
dünyası için tehdit unsuru haline gelmi§ olan Fatımiler Devleti ve Hıristi
yan dünyanın İslam topraklarına doğru uzanan kolu Bizanslılardı. Bu iki 
büyük ve her an tehlike tqkil eden unsurla uğra§mak varken, ülke için
deki gayrimüslimlerle uğra§manın bir manası yoktu. Üs telik bu insanlar 
tehlike te§kil etmemenin yanında, vergilerini veriyor ve merkezi otorite
nin yüksek hakimiyetini tanıyorlardı. İnsani hasletlere sahip olmanın ge
reği de, bu insanlara hayat hakkı tanımak ve onların inançlarına saygı 
göstermekti. Selçuklular gibi "Cihan hakimiyeti" davası ile yola çıkan bir 
devletin de, bahsedilen hususlarda toleranslı olması tabii bir sonuçtu. Ni
tekim, Selçuklu sultanlarının uygulamaları bu dü§ünceyi teyit etmektedir. 

Selçuklular, Anadolu topraklarına hakim olmadan önce bu topraklara 
sahip olan Bizans, kendi mezhebi dı§ındaki Hıristiyanlara ho§ gözle bak
mamı§tır. Bahsedilen Hıristiyan gruplardan biri ve Monofizit inanca sahip 
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olaıı Frınenilere'"' kaqı da daima baskıcı politikalar uygulamı�lardır. Bu 
yiizdeıı de, Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Azerbaycan ve I )oğu 
Anadolu'da bulunan Ermeni ve Gürcü prenslikleri, Bizans 'la ciddi ınanada 
.ıııla§mazlık içindeydiler. Tiflis, Kars ve Van çizgisinde uzanan bölgede 
feodal aileler halinde yapyan Ermeni, Gürcü ve Abaza prenslikleri,''"' 
B izans imparatoru II .  Basil döneminde bölgeden uzakla§tırılmı§lardı . "' '  
Bizans'ın gerçeklqtirdiği bu tehcir zor kullanılarak yapıldığı için Ermeni
ler tarafından ho§ kaqılanmamı§ ve Ermeni tarihçisi Matthieu bu olaydan: 
"iktidarsız ve kadınla§mı§ iğrenç Rum milleti Ermenistan'ın en cesur 
evlatlarını yurtlarından koparıp dağıttılar, milletimizi tahrip edip, Türk
lerin istilasını kolayla§tırdılar" §eklinde bahsederek, Bizans baskısını dile 
getirmi§tir. '68 Aynı türden ifadeleri ba§ka bir Hıristiyan tarihçisinde de 
görmek mümkün. Urfah Mateos: "Onlar (Bizanslılar), doğru inanca kaqı 
küfrediyorlar, azizlik hayatından nefret ediyorlardı. Oruç ve perhize 
dü§man ve fenalıklar i§leyen adamlar olup Ermeni inancına kaqı daima 
zulüm yapıyorlardı" demek sureti ile Bizanslıların diğer Hıristiyan mez
heplere kar§ı tavrını göstermektedir. '"' 

Bizans'ın Ermeniler üzerindeki bu baskıcı tutumu tarafların birbirle
rine kar§ı hasmane davranı§lar içine girmesine sebep olmu§tur. Ermeniler, 
kendilerinden daha güçlü olan Bizans'a kaqı koyamayacaklarından dolayı 
her an uygun fırsat beklemi§ler ve bu kinleri onları Bizans'a kar§ı ihanete 
sevk etmi§tir. Malazgirt sava§ı esnasında Bizans ordusunda bulunan 
Ermeniler, bahsedilen duygulardan dolayı Bizans saflarını terk etmi§ler-

165 M.451 'de yapılan Kadıköy Konsili'ne kadar Hıristiyanlığın genel prensipleri içinde yer 
alan Ermeniler, bu konsilde alınan Hz. İsa'da iki tabiat bulunduğu (ilahi ve insani) fik
rini kabul etmeyerek, Hz. İsa'da yalnız bir tabiat bulunduğu ( ilahi ve insani tabiatın bir
liği) fikrini kabul etmi§lerdir. Böylece Kadıköy Konsili'nin kararlannı kabul etmeyen ve 
"Monofizit" diye anılan kiliseler ortaya çıkmı§tır ki, Ermeniler ve Süryaniler Monofizit 
kilisesinin bağlılarını olu§turmaktaydılar. Bkz. G.Tümer-A. Küçük, a.g.e., s. 1 66; Suat 
Yıldırım, a.g.e., s. 1 8 1 .  

, .. .  
Ihrahim Kafesoğlu, "Doğu Anadoluya ... ", s .  264 vd. 

'"' A. Sevim, Anadolu'nun ... , s. 39 vd; İ .Kafesoğlu, a.g.m., s. s .266; M.A.Köymen, Sel
çuklu . . . , s. 243. 

••s R.Yinanç, a.g.m.,  s .  69: Mathieu d'Edesse, Chronique, Trad. E. Dulaurier, Paris 1 95H, s. 
1 1 3'den naklen. 

••• Urfalı Mateos, a.g.e., s .  162. 
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Jir. Süryani Mihael'in: Bizanslıların "bozuk mezheplerini kabule zorla
dıkları Ermeniler muharebede s ırtını çevirerek kaçtılar" '"' ifadesinden de 
anla§ılacağı üzere, Ermeniler Bizanslılara ihanet etmi§lerdir. 

Türkler, Anadolu'yu fethe ba§ladıktan sonra Kafkaslarda ve Doğu 
Anadolu'da muhatap oldukları Ermenilere kar§ı müsamahakar davranmı§
lardır. Türklerin ho§ görüsü ve adaleti diğer Hıristiyanlar gibi Ermenileri 
de Türklere kaqı meylettirmi§tir. Türkler, töreleri gereği hakimiyetleri 
altında bulunan tüm gayrimüslimlere hürriyetlerini bah§edip, onların dini 
veeibelerini serbestçe yerine getirmeleri için imkan tanımı§, hatta bu hu
susta onları koruyucu tedbirler almı§lardır. ' "  Bizans'ın toprak aristokra
sisi elinde ezilen Rum köyleri ile Rumla§tırılmaya ve Ortodoksla§tı
rılmaya zorlanan Ermeniler Türklere kucak açmaya, hatta yardım etmeye 
ba§ladılar. Üste lik Selçuklular getirdikleri m iri toprak sistemi ile ezilen 
köylülere toprak sağladıkları gibi, onların dini inançlarına da karı§madı
lar. "' 

Malatya-Antakya hattında bir beylik kuran Ermeni Flaretos'ün zul
münden bıkan halk, bahsedilen sebeplerden dolayıdır ki, bu phsın yöne
timinden kurtulmak istemi§lerdir. Babası tarafından hapsedilmi§ olan 
Flaretos'un oğlu Barsan, hapisten kurtularak lznik'e gelip Süleyman Şah'ı 
Antakya'yı fethetmesi için te§vik etmi§ti. Bu phıslar, §ehrin fethi esna
sında da Türklere yardımcı olmu§lardır. Antakya'yı fetheden Türkler 
( 1 085 ) ,  hiç kimsenin evine girmeyerek, mallarına, caniarına dokunmaya
rak adaletlerini göstermi§lerdi. Bu alicenaplığı gören Hıristiyanlar çok 
memnun olmu§ ve Bizans'a kar§ı Türkleri tercih etmi§lerdir. 1 73 

Selçukluların Ermenilere kaqı ho§görüsü bundan ibaret değildir. Sul
tan Melikph' ın Kafkaslardaki askeri hareketlerinden sonra Erran ve Gür
cistan bölgeleri kesin olarak Selçuklu hakimiyetine bağlanmı§tı ( 1 086) .  
Bölgedeki askeri hareketler yüzünden bahsedilen yerler tahrip olmu§ ve 
halka ağır vergiler yüklenmi§ti. Anı Ermeni ba§piskoposu Barseğ, yanında 

1711 
O.Turan, Selçuklular ... , s. 1 30; Mithat Sertoğ(u, Süryani Türklerinin Siyasi ve İ etimal 

Tarıhi, İstanbul 1 974, s. 79. 
171 

F. Köprü lü, Türkiye Tarihi, s. 1 86. 
172 ' 

R.Yınanç, a.g.m., s. 69. 
173 Abu'l-Farac I, s. 330-33 1 ;  M.H. Yinanç, a.g.e., s. 122 vd. 
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l ıa.-. ı prensler ve diıı adamlarından olupn b ir  heyet le  l ı ir l i k te " verg i l l' ı i 
.ı:t.altmak, Flaretos Brachamios'un çabalarıyla sayıları dörde çıkarı lan l . ı 
menı Patrikliğinin 1"durumunu arz etmek üzere" Isfehan 'a S u l tan 
M d ik§ah'a gitti. Sultan, huzuruna kabul ettiği Ermeni heyetine çok iy i  

davrandığı gibi, Ermeni Katolikosluğu'nun tek makamcia temsi l  ed i lmes i ,  

bütün kilise, manastır v e  ruhanilerden vergi alınmamasını da kabul e t t i .  
B u  hususta b i r  ferman hazırlatarak Barseğ'e verdi. Heyeti Selçuklu m ülk! 
ve asker! erkanının da içinde yer aldığı bir asker! birlik k o rumas ında 
memleketine uğurladı. Ayrıca Azerbaycan genel valisi Kutbedd!n !smail '  e 
bir mektup yazarak ferman hükümlerinin uygulanması için talimat verdi 
( 1 090) . 1 75 Böylece Sultan Melikph, asker! seferler sırasında i s tenıneden de 
olsa tah rip gören be ldelerin yeniden imar edilmesi için bu insanlara fırsat 

. ld 170 vermı§ o u. 

Ermenilerden sonra Bizans tarafından zulme ve baskıya tabi tutulan 
bir ba§ka gayrimüslim grup da, Ermeniler gibi Monofizit inanca sahip 
olan Süryanilerdir. Süryaniler, Kadıköy Kaosili'nden sonra bu kararları 
tanımadıkları için Anadolu, Suriye ve Filistin bölgelerinde kıyıma 
uğramı§lardır. Roma İıın kendi mezhebinden olmayan Hıristiyanlara bas
kısı yüzünden kaçan insanlar Antakya'ya177 gelerek, buranın kısa sürede 
güçlenip bir misyon merkezi- :haline gelmesini sağladılar. 178 Bizans'ın çö-

4 Milli karekter ta§ıyan Gregoryan Ermeni Kilisesi, ·ruhani liderlerine· "milletin ·temsilcisi 
anlamında" "Katolikos" derler (Bkz. G.Türrıer-A.Küçük, · a.g.e., s .  1 66 ) .  IV. asrın 
ba§larından IX. asırcia Bagratunilerin Anı Krallığı'nı yıkmalarına kadar Ermenilerin tck 
bir katolikosluğu olmu§tur. Bahsedilen dönemde Patrik Vahram Mısır'da, Patrik 
Teodoros Hani'de ve Patrik Barseğ Anı'da olmak üzere üç katolikosluk vardı. Flarctos, 
Patrik Boğos'u Mara§'ta katalikos yapınca bu sayı dörde çıkmı§tı. Parçalanmı§lık ve oto
rite karga§ası ya§ayan Ermeniler, bu halden kurtulmak için Melik§ah'a müracaat etmi�
lerdi. Bkz. Udalı Mateos,a.g.e., s .  ı 66 vd. 

175 Urfalı Mateos, a.g.e. ,  s . ı 76; İ.Kafesoğlu, Sultan Melikiah, s .  ı ı o vd; A.Sevim,-Anll 
dolu 'nun . . .  , s. ı 04. 

''' Refet Yinanç, "Selçuklular'dan Osmanlılar'a Erıneniler", .. Türk Tarihinde Emıeni/a, 
Ankara ı 995, s. 80. 

Hıristiyanların önemli patriklik merkezleri Roma, İskenderiye, İstanbul, Kudüs vt· 
Antakya'dan meydana gelmekteydi. Kadıköy Konsili'nin kararlarından sonra bu ka ı:ır 
ları tanımayan Antakya Kilisesi giderek bağımsız kilise haline gelirken, bu koı ı s i l i ı ı  
kararlarını tanımayan Monofizit inanca sahip Süryanilerin bağlı olduğu kilise d e  lıa�ı ı ı ı  
s ız  hale dönü§mÜ§ tür. Bkz.  Kalka§andi V, s .  295;  Me sudi  I I ,  s .  ı 99 .  
' Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi I ,  İstanbul l 987, s .  34 vd.  
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kü§e geçmesi v e  Türklerin Suriye bölgesindeki fet ihleri Süryanilere de 
rahat bir nefes aldırmı§ ve Antakya merkezinin kuvvetlenınesini temin 
etmı§tir. "" Bu hal Antakya' da bulunan Süryanilerin zenginle§ip, debdebcli 
bir hayat sürmesi sonucunu doğurmu§tur. Süryanilerin bu durumuna 
kıskanan Bizanslılar çe§itli vesilelerle onlara baskı yapmaya ve eziyete 
ba§ladılar ( 1 054) .  Bu i§te o kadar ileri gittiler ki, patriklerinin emriyle 
Süryanilerin İncilini bile yaktılar. 180 

Süryanilerin alt kolu olan Yakubiler de Selçuklular döneminde müsa
maha gören Hıristiyan mezheplerindendir. Süryanilerin Bizans tarafından 
kıyıma uğratılmasından sonra Bizans tahtına Kraliçe Theodora oturunca, 
kraliçenin dini müsamahasından istifade eden Yakub Bord'ono adlı bir 
Süryani din adamı Antakya Süryani Kilisesine yeniden hayatiyer kazandır
mı§tı. Kurucusundan dolayı bu mezhep "Yakubiler" olarak tanınmı§tır. 
Bunlara "Yakubi-Süryani" veya "Süryani Kadin Kilisesi" de denir. 18 1 Bu 
mezhep mensupları da, Antakya'nın fethinden sonra diğer Hıristiyanlar 
gıbi Selçukluların müsamaha ve ho§görüsüne tabi olmu§lardır. 

Doğudaki Hıristiyan mezheplerinin ekserisi Roma ve Bizans'a kaqı 
olan insanların mensup olduğu mezhepler olup, Roma ve Bizans güdü
münde yapılan konsillerin kararlarına katılmayarak deği§ik bir dü§ünceyle 
Hıristiyanlığı yorumlayıp, kendi mezheplerini te§ekkül ettirmi§lerdi. Er
meniler, Süryaniler ve Yakubilerin bağlı olduğu kiliseler bu §ekilde ortaya 

179 M. Çelik, a.g. e., s. 208; Yavuz Ercan, "Kuramsal Açıdan Gayrimüslimler (Azınlıklar)", 
Türklerde insani Değerler ve İnsan Hakları II, Ankara 1988, s .  1 64. 

110 
Urfalı Mateos, a.g.e., s. 98: Bizans baskısı kar§ısında bunalan Süryaniler, Antakya'nın 

Türkler tarafından fethedilmesiyle birlikte bu baskıdan kurtulunca bilim ve sanatta var
lık gösterme imkanına kavu§mU§lardır (Bkz. G .Tümer-A.Küçük, a.g. e. ,  s. 1 64 ). Türklere 
kar§ı §ükran duyguları içinde olan bu insanlar daha sonraki tarihlerde de bunu göster
mekten kaçınmamı§lardır. Nitekim Haçlıların 1 098'de Antakya'yı ku§atmaları esna
sında, Yağı Sıyan'a Haçlılar hakkında bilgi vererek yardımcı olan Süryaniler, Türk 
hakımiyetinin Haçlı hakimiyetinden daha iyi olacağından §üphe etmemekteydiler. Bkz. 
Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi I (tre. F.I§ıltan ) ,  Ankara 1 989, s .  167. 

111 
Yakubilere göre Hz. İsa, iki cevherin kendisinde toplandığı tek bir tabiattır. Ondaki 

ılahi cevher kadim, be§eri cevher ise muhtesdir. Bu iki cevher bir bedende birle§erek tek 
bir cevher haline gelmi§tir. O, her §eyi ile ilah ve her §eyi i le insandır (Bkz. Kalkapndi 
XIII, s. 2 8 1 ) .  Kısacası Hz. İsa, etten ve kemikten mütqekkil olup, Tann'nın insana dö
nü§mÜ§ §eklidir. Bkz. İbn Hazm, Kitdbu'l-Fasl fı'l-Mılel ve'l-Ehvai ve'n-Nihal I, Beyrut 
-. s. 49. 
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çıktığı gibi, o dönemde doğudaki Hıristiyanlar arasında yaygın bır mez
hep olarak varlığım devam ettiren Nastfırllik de aynı sebeplerden dolayı 
hayat bulmu§tur. Temel dü§ünce itibariyle Antakya okulunun dü§üncele
rini benimseyen Piskopos Nestorius, diğer teferruat konularındaki 
görü§leriyle yeni bir mezhebin olu§masını sağlamı§tır. "· Daha sonraları 
Antakya kilisesinden bağlarını koparan N es turilik müstakil bir kilise ha
line gelmi§ ve doğudaki Hıristiyanlar arasında yayılmı§tır. 

Nastfırilik, özellikle doğu Hıristiyanları arasında yayıldığı için An
takya'dan Semerkand'a kadar bu mezhebin mensupları görülmekteydi. 
Nitekim 1 046 olaylarından bahseden Abu'l-Farac, Semerkand'ın Nastfıri 
Metropolitinin, Katolikos'a yazdığı ve Halife'nin de sarayında okunan 
mektupta, Türkleri kastederek, Doğudan gelen çekirge sürüsü gibi 
insanlardan bahsettiğini bildirmektedir . 183 Bahsedilen tarih Anadolu istika
metine doğru kesif Türk akınlarının yapıldığı dönemdir. Kaynağın verdiği 
bilgiden de anla§ılacağı üzere o devirde, Antakya'dan Semerkand'a kadar 
Nastfıri mezhebi mensupları mevcut olup, ba§larında da piskopos buluna
cak kadar sayıları çoktur. Bu mezhep Selçuklular döneminde de mevcut 
olup, onlardan sonra da varlığını devam ettirdiğine göre, diğeı· Hıristiyan 
mezhepleri gibi bunların da Selçukluların ho§ görüsünden istifade ederek 
varlıklarını devam ettirdiği anla§ılmaktadır. 

İslam toplumu içinde yapyan Hıristiyanların ticaret ve zanaatın dı
§ında daha çok kitabet, yani devletin yazı§ma memurları olarak görev 
yaptığı görülmü§tÜ. Nitekim Büveyhi Sultanlarının bazılarının emrinde 

182 
İmparator Theodosius'un 43 1 'de Efes'de topladığı konsilde Hz. İsa'nın mahiyeti 

tartı§ılmı§; Antakya okulu iki tabiatın ayrı, İskenderiye okulu ise bir olduğunu iddia 
etmi§tir. Bu iki okulun tartı§malarında Konstantinepolis piskoposu Nestorius, Antakya 
ekolünün görü§lerini destekledi. Ona göre: Hz. Meryem'e "Tanrının annesi 
(Theotokos)"  denilemez. Hz. Meryem, "Tanrıla§mı§ insan" değil, sıradan bir insan do
ğurmu§tu, Tanrı sonra ona iradesiyle hulul etmi§ti. Dolayısıyla Hz. İsa iki tabiatlıydı 
(Bkz. F .Dvornik, a.g.e., s. 1 3 ;  S.Yıldırım,a.g.e., s. 1 8 1  ) .  O, hakiki ilah değil, bilakis kendi
sine keramet verilmi§ ki§idir (Bkz. Kalka§andi XIII, s. 283) .  Nestorius'un bu §ekilde 
Antakya okulunun görÜ§ÜnÜ desteklemesi üzerine İskenderiye piskoposu Cyille'in etra
fında toplanan 1 50 kadar piskopos N asturiliği aforoz etti. İmparator da ağırlığını 
Cyille'den yana koyunca, Nasturilik resmi görü§ün dı§ına itilmi§ oldu. Bkz. Y.Ercan, 
a.g.m., s. 326. 

183 Abu'l-Farac I,  s. 303. 
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l-1 ıristiyan ktitip ler çalı§tığı kaynaklardan bilinmektedir. '" Abbas'iler de 
divanda ve kitabet i§lerinde gayrimüslim istıhdam ederken, 181 vezir kulları-

l d 186 mamı§ ar ır. 

Selçuklular döneminde de aynı dü§Üncenin devam ettirildiğine phit 
olmaktayız. Selçukluların ünlü veziri ve uzun seneler devlet i§lerini çekip 
çeviren Nizamülmülk, Sultan'a nasihat ve devlet i§ lerinin yürütülmesınde 
uyulması gereken esaslar mahiyetinde yazdığı "Siyaset-Name" adlı ese
rinde, bu konuyu ele almakta ve Cüveynl'nin görü§üne benzer görü§ler 
dile getirmektedir. Nizamülmülk'e göre kötü mezhepiiierin yanında gay
rımüslimlerın de devlet kademelerinde görev alması eski sultanlar zama
nından ben kabul edilen bir §ey değildir. "Sultan Mahmud ve oğlu Mesud, 
Sultan Tuğrul ve Sultan Alp Arslan -Allah· burhanlarını aydınlatsın
zamanlarında hiçbir Zerdü§tinin, Hıristiyanın, Rafızinin Sahra ya gelmeye 
veya bir Türk'ün h uzuruna çıkmaya cüret ve cesareti yoktu. Bütün Türk
lerin kethüdalığı, memur (mutasarrıf) ve zanaatkarlar (pi§egan) ı  temiz 
Hanefi veya Şafii mezheplerine mensup Horasanlı insanlardan olurdu"187 
demektedir. Nizamülmülk'e göre Hanefi ve Şafii mezheplerinden olan 
Ehl-i sünnet mezhebi mensuplarının dı§ındaki batı! inançlılada birlikte, 
"Yahudı'ye, H ıristiyan·· ve Zerdü§tiye memuriyet (amel) buyurmak ·ve 
müslümanların ·ba§ına memur etmek" 188 yapılmaması gereken bir i§tir. 

Nizamülmülk, bu dü§üncesinin sebeplerini de yine kendi eserinde 
izah etmektedir. Ona göre, vezir ba§ta olmak üzere - devlet memurlarının 
görevi düzeni korumak ve halkı mutlu etmektir. "Üstelik mülk, arniller ile 
ve ordunun büyükleriyle düzene konur. Bütün mutasarrıfların ba§ı ise 
vezirdir. Vezirin, kötü, ham; zalim ve hırsız olduğu her an, bütün 
mutasarrıfları da öyle olurlar, belki, daha fena olurlar. Eğer bir amil amil
liği iyi bilirse,  bir· ka tip, bır' müstevfl e§siz olacak kadar iyi ve muamele 

ısı  Ş.  Dayf V, s. 405. 
1
1bnu'l-Cevzi XVI, s .  30. 
Hıristiyan vezir kullanma konusu hukukçular arasında tartı§ılmı§; Cüveynl, bu i§i  n 

olamayacağına daır fetva verenlerın· ba§ını çekmi§tir. Dolayısıyla Abbasilerde- gayrimüs 
lım vezır göreve getırılmemi§tir. Bkz.A.Emin, Zuhru . .. I, s. 84. 

107 • 
ı lk -Nızamü mü , a.g.e., s. 207. 

Nizamülmülk, a.g.e., s. 2 1 4. 
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lıi l i r  olsa, kötü mezhepli veya Yahudi, Hıristıyan ve Zerdü§t i  gihi küı ü 
i t ikadlı olunca, Müslümanlara hesap bahanesiyle ıstırap verirler; (onları) 
küçümserler"'"9 demek suretiyle, gayrimüslim idarecilerin, Müslüman 
halkı hakir görecekleri ve ellerindeki yetkiler sebebiyle onları ezebilecek
leri endi§esiyle, bu görevlerin bahsedilen phıslara verilmemesini iste
mektedir. Nizamülmülk'ün bu dü§ünceleri Selçuklularda tatbik edilmi§ ve 
önemli görevlere gayrimüslimler getirilmemi§tir. 

Dönemin anlayı§ı gereği gayrimüslimleri vezirlik gibi önemli görev
Iere getirmeyen Selçuklular, genel manada gayrimüslimlere ho§görü 
gösterip, onların serbestçe yapma ve dini veeibelerini yerine getirme 
haklarını vermi§lerdir. Genel yapı bu olmakla beraber bazı özel durum
larda ve gerektiğinde devlet i§lerinde onlardan istifade cihetine de gitmi§
lerdir. Bunun en biriz misali Basra m üsteizimliğinin bir Yahudiye verilmi§ 
olmasıdır. İbn Allan olarak tanınan bu phıs Basra müstelzimliği yapmı§, 
o kadar çok servete ve mala sahip olmu§tU ki, artan nüfuzu yüzünden, 
hanımı vefat ettiği zaman §ehrin kadısı hariç, bütün §ehir cenazenin arka
s ından yürü m Ü§tÜ. 190 

Selçukluların gayrimüslimlere kaqı §efkatli yakla§ımı, özellikle de 
Sultan Melikph'ın uygulamaları onların gönüllerini fethetmi§ ve bizzat 
Hıristiyan tarihçiler tarafından: "0, iyi, merhametli ve Hıristiyanlara 
kaqı tatlılıkla hareket eden bir zat oldu", "0, geçtiği memleketlerin hal
kına baba gözü ile bakıyordu" §eklinde övülmü§ ve Hıristiyanlar için baba 

189 Nizamülmülk, a.g.e., s. 222. 
190 Bahsedilen bu phıs Nizamülmülk tarafından korunanlardandı. O sıralarda 

Nizamülmülk ile Humartekin ve Saduddevle el-Gevherayin arasında dü§manlık vardı. 
Bu ikisi Nizamülmülk'den in tikam almak için bu Yahudinin helak olması konusunda 
plan yaptılar. Sultan Melik§ah avianmak için Ahvaz'a gittiğinde ( 1079), İbn Allin'ı Sul
tan'a jurnalleyerek öldürülmesini sağladılar. Sultan, bu adamı öldürttükten sonra 400 
000 dinar da parasını aldı. Nizamülmülk, bu durumu öğrenince kırgınlığından daLıyı 
İsfehan'daki evine kapanarak üç gün dı§arı çıkmadı. Devletin ileri gelenleri 
Nizamülmülk'ün bu halini terk ederek Sultan'ın huzuruna çıkmasını tavsiye ettiler. Sul
tan, İsfehan'a dönünce, Nizamülmülk büyük bir ziyafet hazırlayarak Sultan'ı davet etti 
ve ona değerli hediyeler takdim etti. Sultan, üç gün boyunca vezirinin huzura çıkmanu
sından dolayı onu kınadı. Nizamülmülk de özür dileyerek affını talep etti. Öldürülen 
Basra müstelziminin yerine Sultan, burasını 1 00 000 dinar ve yüz at kaqılığıııda 
Humartekin'e iltizam olarak verdi. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s .  205 vd; Sıbt, a.g.e., s. 20 1 
vd; İbnu'l-Esir X, s. 1 1 6; İbn Kesir XII, s. 1 29 
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gilıi §dkatli olduğu onlar tarafından da tespit edilmi§tir. '" ' Dikkat edilirse, 
gayrimüslimlerin Türklere bu denli sempatik ve baba gözüyle bakmaları
nın sebebi, maruz kaldıkları Bizans zulmü ve Türk adaletini mukayese 
yapmalarından dır. 

Genel manada ho§görü hakim olmakla beraber, bazı durumlarda bu
nun terk edilerek, onları sıkıntıya sokan uygulamaların varlığı da dikkat
ten uzak tutulmamalıdır. Selçuklular döneminde de Bağdad'da gayrimüs
limlerle ilgili bazı tasrrufların olduğu görülür. Özellikle Bağdad'daki bazı 
çevrelerin etkisine kapılan halifeler ve onların çevresindeki phısların, 
gayrimüslimlerle ilgili deği§ik tatbikatlara yöneldikleri de bir vakıadır. 
Gayrimüslimlere yönelik olarak 1 056'da Sultan'ın emriyle Ebu Mansur 
b.Nasır es-Seyyari tarafından bir talimit yürürlüğe konarak, onların deği
§ik elbiseler giymeleri ve boyalı sarıklar kullanmaları emredildiyse de, 
Hatun buna razı olmadı ve muhtesip bu i§ten men edildi. 192 1 058'de de 
benzer bir uygulamaya gidilmi§tir. Bu senenin Ramazan ayında Abdu's
Samed'in taraftarlarından olan bir kısım halk, gayrimüslimleri deği§ik 
elbise giymeye mecbur ettiler. Durumu görü§mek üzere toplanan di
vanda, İbn Sekra diye tanınan bir Ha§imi, Halife 'nin veziri İbnu'l
Mesleme'ye durumdan bahsedince, aralarında tartı§ma çıktı ve vezir bu 
phsı yaptıklarından dolayı azarladı. Hadise bir mektupla Halife Kaim 
Biemrillah'a iletilince, Halife de İbn Sekra'dan yana tavır koydu. Bunun 
üzerine Vezir İbnu'l-Mesleme, Halife'nin Hatun·unun katibi olan Ebu 
Ali b. F adla n el-Yahudi, divan katipliği görevinde bulunan İbnu'l
Muselaya en-Nasrini ve diğer çalıpn gayrimüslimlere haber göndererek 
evlerinden çıkmamalarını emretti. Bahsedilen phıslar görevlerine gelme
yince Halifeliğin divan ve kitibet i§leri durdu. Devlet i§lerinin aksama
ması için verilen karar gözden geçirildi ve gayrimüslimler (zımmiler) i§le
rine döndüler. '9' 

Halife Muktedi döneminde de benzer bir durum yapnmı§tır. Bir 
tevki çıkaran Halife ( 1 085) ,  caminin mukabili olarak kullanılan Yahudi 
evlerinin kapatılmasını, Tevrat'ı kısık sesle okumalarını ve zımmilerin 

) 
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ha�larında �ayr iıı ıüsliııı alimeti olan "ğayyar"ı açıktan ta§ınıaLmm 
istiyordu. Bunların yanında oyun ve eğlence yerlerinin, içki satılan yerle
rin kapatılması, fesat çıkaranların ülkeden kovulması da bu fermanla em
redilmekteydi. ' "  

Zaman içerisinde gayrimüslimler güç ve kudret kazanmı§ olmalılar 
ki, bu durum bazı Müslümanları endi§eye sevk e tm i§ ve birtakım önlem
ler almaya zorlamı§tır. 1 09 1  senesi S afer ayına gelindiğinde ve zir Ebu 
Şuca, Halife'ye bir mektup yazarak, Zımmilerin Müslümanlar üzerinde 
güç sahibi olduklarını, oysa gayrimüslimlerin Müslümanlardan ayrılmaları 
gerektiğini ileri sürerek, gerekenierin yapılması için izin istedi. Halife de 
dilediğini yapabileceği konusunda ona izin verdi . ''" Vezirin gayretiyle 
Halife tarafından bir tevki çıkarılarak Zımmllerin kendi alametleri olan 
elbise ve zünnarı giymeleri, boyunlarında "Zımml:" yazılı metal bir levha 
ta§ımaları mecbur edildi. Gayrimüslim kadınlarının da aynı §ekilde giyin
meleri ve hamama gittiklerinde Müslüman kadınlarından fark edilmeleri 
için boyunlarında bu "Zımml:" yazılı levhaları ta§ımaları mecbur tutuldu. 
Ayrıca ayaklarına biri siyah, diğeri kırmızı ayakkabı giymeleri ve yürürken 
ses çıkaracak (çan gibi) bir §eyi ayakkabıianna takmaları zorunluluğu 
getirildi. Alınan bu kararların uygulanması konusunda vezir Ebu Şuca çok 
sıkı davrandı, Halife de ona gerekli desteği verdi. 196 

Yapılanların gayrimüslimleri zora soktuğu bir hakikattir. Bu uygula
maların vermi§ olduğu külfetten kurtulmak ve elindeki i§i kaybetmemek 
gerekçelerinden olsa gerek ki, Halife'nin inp divanında altmı§be§ sene 
müddetle katiplik yapan ve Hıristiyan olan Ebu Sad b. el-Musalaya ve kız 
karde§inin oğlu olan Ebu Nasr Hibetullah, 1 09 1 'de Halife'nin huzurunda 
Müslümanlığı seçerek görevlerine devam ettiler. "' Diğer kesimlerden de 

194 İ bnu'l-Cevzi XVI, s. 242 vd; İbn Kesir XII, s. 1 37. 
195 İbn Tağriberdi V, s. 1 29.  

İbnu'l-Cevzi XVI, s. 292; İbn Tağriberdi V, s. 1 29; İbn Kesir XII, s .  1 47; L.Öztü rk, 
a.g.e., s. 2 5 1 .  

197 İ b n  Tağriberdi V,  s .  1 8 7; İbn Kesir XII, s .  1 77; İbnu 'l-Cevzi XVI, s .  292: Bizi, 
bahsettiğimiz §ekilde dü§ünmeye sevk eden §ey, uzun seneler divan katipliği yaptığı ve 
Müslümanlada beraber olduğu halde İslam'ı kabul etmeyen bu phısların, baskılar ba§la
dıktan sonra İslam'ı kabul ctmeleridir. Eğer gönülden İslam'ı kabul etmeleri söz konusu 
olsaydı, baskılardan önce kabul etmeleri gerekirdi. Olayiann geli§imi bizi bu kanaale 
sevk etmi§tir. Yoksa onların İslam'ı zorla kabul ettiklerine dair elimizde ba§ka hır delıl 
yoktur. 
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ihtida edenler mevcuttu. Bunlardan biri olan Hıris tiyan al im Yahya b. İsa 
b. Cezle b. Velid el-Mağribi, dönemin önemli tabiplerinden birisiydi. 
Mutezile §eyhlerinden Ebu Ali b. el-Velid'in yanında mantık dersleri oku
maktaydı. Ebu Ali, onu İslam'a davet ederek gerekli delilleri açıklamı§, bu 
phıs da, gerekli incelemelerden sonra Müslüman olmu§tu. Daha sonra bir 
eser telif ederek burada, Hıristiyanlığın eksiklerini açıklayıp, İslam'ın 
mükemmelliğini göstermi§ti. '•' İslam'a gönülden bağlılığından dolayı bü
yük Hanefi alim ve Bağdad Kadısı ed-Dameğani, sicillerin yazılmasında 
onu vekil tayin etmi§ti. '• ' 

Cihan hakimiyeti dü§üncesi ile hareket eden Selçukluların ülkele
rinde ya§ayan gayrimüslim azınlıklara ho§görülü davranmaları onların 
milli seeiyelerinin ve inançlarının bir gereğiydi. Kaynakların naklettikleri 
bilgiler de bunu ispat etmektedir. Eğer aksi varid olsaydı, bizzat Hıristi
yan tarihçiler Selçukluları övmez, onların insani hasJetlerini ve tebaaya 
kar§ı §efkatlerini göstermezlerdi. Selçuklularla ba§layan bu çizgi geli§erek 
devam etmi§, Osmanlılarda bilinen mükemmel §ekline ula§mı§tır. 

2-- G a y r i  m ü s 1 i m T ü  r k 1 e r 

Haklarında tarihi kaynaklarda geçen bilgileri aktardığımız Selçuklular 
dÖnemindeki gayrimüsli.m tebaa, Türklerin dı§ındaki Yahudi, · Ermeni, 
Gü.rcü· ve Süryani gibi gayrimüslim unsurları kapsamaktaydı. Türklerin 
büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etıni§· olmakla beraber, Selçuklular döne
minde henüz İslaın'a girmemi§ Türk toplulukları da mevcuttu. 

Türklerin, İslam dinine girmeden önce deği§ik dinleri benimsedikleri 
bilinen husustur. Müslüınanlarla ilk temasa geçtiklerinde, bu deği§ik 
dinlerdeki durumlarını muhafaza etmekteydiler. Türkler, Batı Türkis
tan'da İslam'ı yeni yeni kabul etmeye ba§ladıklarında, diğer soyda§ları 
Uygurlar kendi dinda§ları Maniheistler için Çin ve Samani devletlerini 

198-İbnu'l-Verdi Il, s. 1 7. 
� . 

Yahya b. lsa, "el-Minhac fi't-Tıb", "el-Minhacu'l-Beyan fi ma Yestemiluhu'l-lnsan", 
"el-Minhac fi'l-Müfredat" ve "Kitabu Takvimi'l-Ebdan" gibi değerli eserlerin de sahibi
dir. Hastaları ücretsiz tedavi eder, bazen de kendi parasıyla alıp hazırladığı ilaçları te
berru kastıyla hastalara verirdi. Ölmeden önce kitaplannı Ebu Hanife Medresesi'ne 
vakfedip, kendisinin de Ebu Hanife kabristanına defnedilmesini vasiyet etti. Bkz. İbn 
Kesi( XII, s. 1 71 ;  İbnu'l-Verdi II, s. 1 7; İbııu'd-D imyatl lXX, s .  259 -vd. 
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tehdit etmekten kaçınınıyor, Hazarlar da Müslümanlara ve l l ıristiyaıılara 
kar§ı Yahudileri himaye ediyorlardı. -'" 

İlk defa Hz. Ömer zamanında Müslümanlarla temasa geçen Türkler, 
Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kaqılıklı ili§kilerinı gelı§tİrınİ§
lerdi .201 Özellıkle Abbasilerin iktidara gelmesinden sonra Turklere kaqı 
taarruzi polıtıkalar terk edilerek dostane münasebetler safhası ba§latıl
m ı§tır.202 Ayrıca ve tüccarlar vasıtasıyla daha da gelı§en ılı§kıierın sonu
cunda IX. yüzyı lın ortalarından itibaren İslam bu topluluklar arasında 
yayılmaya ba§lamı§," X. yüzyılda ise Türkistan'dan Avrupa-nın ıçlerıne 
kadar uzanan geni§ coğrafyada Türkler, pek az ıstısna ıle, Islam ·ı kabul 
etmi§ ve bu din onların milli dini haline gelmı§tır. · 

X. yüzyıldan itibaren İslam dini, fetihlerle beraber Türkistan-Uzak 
Şark arasında i§leyen büyük kervan yolunu takıp ederek Türkler arasına 
nüfuz etmi§tir.205 Horasan ve Maveriünnehr'de bulunan medreseler de bu 
İslamla§mada büyük rol oynamı§lardır.206 Horasan yoluyla gelen bu 
Müslümanlık tamamen Iran tesiriyle gelmi§; Türkler Islam' ı  Araplardan 
değil. İranlılardan almı§lardır.207 Bu da, Türklerin Sünnı goru§U benımse
meleri ve İslam dı§ı fikirlere itıbar etmemeleri sonucunu doğurmu§tur.:!OI 

200 
O .Turan, Selçuklular . . .  , s. 355. 

201 Müslümanların fetihlerini geni§letmesiyle birlıkte bırıncı cephe olarak 642 yılında 
Abdullah b.  Amir'in öncü kuvvetlerı Herat, Nisabur ve Serahs'ı zaptederek Mcrv üze
rine yürümü§tü. Araplada Türklerin tiu�ı u.l .... •�·; .asa geçtikleri ilk cer he burasıdır. 
Ikinci cephe ise, Kafkaslarda 643'de Süraka b. Amr'ın Hz. Ömer tarafından Azerbay
can'ın fethiyle görevlendirilmesıyıe Hazariara kar§ı açılmı§ oldu. Taraflar arasındaki 
müdide :ler n eti . esinde 653 · :le Hazarlam ba§kemi Belencer Müslümanların eline geç
mi§ti. l · LJ  taarru � nitelikli 1 •olitikalar Er r ıevileı döneminde de devam et ı ni§tir. Bkz. 
Ramaza ı ı Şqen, "Türklerin İslamla§ması ve O ı taçağ Arap Dünyasındaki Rolü' İbn 
Fazlan Seyahatname, İstanbul 1 995, s. 1 95.  

02 
Hakkı Dursun Yıldız, "Hazarlar arasında Müslümanlıgın yayılması", VIII. 

T. TK. Bildirileri II, ( 1 1 - 1 5  Ekim), Ankara 1976, s. 856. 
m W.Barthold, Orta asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (n§r. K.Y.Kopraman-A.I.Aka), 

Ankara 1 975, s. 86; Şaban Kuzgun, Hazarve Karay Türklerı, Ankara 1993, s. 1 26. 
101 H.D.Yıldız, a.g.m., s. 855. 
- O.Turan, Türk Cihan . . .  I, s. 224. 

W. Barthold, Orta Asya . . . , s. 78. 
101 

F.Köprülü, Türk Edebiyatında ... , s. 2 1 .  
- Ahmed Hilmi, Tarihu İslam 1, İstanbul 1 326, s .  544. 
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Kaynaklara bakıldığında 1 041 'de Hacca giden bir Bu lgar toplu luğu 

nun Bağdad'a uğradığı ve Halife divanından bu insanlara bol miktarda mal 
ihsan edıldıği görülmektedir.209 Demek ki, bu insanlar İs lam'ı kabul ettik
ten sonra bu dinin en mqakkatli ve zor ibadeti olan hac farizasını yerine 
getırecek kadar İslam'ın emirlerini öğrenmi§ ve uygulamaya ba§lamı§lar
dır. 

Selçuklular döneminde de Türklerin İslam'a girmeleri devam etmek
teydi. Tuğrul Bey'in, Cürcan, Taberistan, Harezm ve Cebel bölgelerini 
fethedip, bu bölgelerde hakimiyetini tesis ettiği tarihte, Ka§gar ve 
Balasagun yöresinde bulunup, İslam topraklarına taarruzlarda bulunan 
kifir Türkler arasından on bin çadır birden ve topluca İslam'ı kabul ettiler 
( 1  043 ). Bu olay Kurban Bayramına denk geldiği için 20 000 koyun kurban 
kestil er. Y aziarı Bulgar ülkesinde geçiren bu insanlar kı§ları Balasagun' da 
kı§larlardı. Bu zümrelerin Müslüman olmasıyla birlikte Çin sınırındaki 
Tatar ve Hı tayların dı§ında her taraf Müslümanla§mı§ oldu.210 

Kaynakların adeta satır arası bilgi olarak verdiği bu kayıtlar aslında 
hiçte küçümsenmeyecek bir olaydır. On bin çadır birden Müslüman ol
mu§ ve bu olay bayrama tevafuk ettiği için yirmi bin kurban kesmi§lerdir. 
Her çadırın bir ·ev· olduğu dü§ünülür ve her evi bq ki§ iden olu§an çekir
dek aile kabul ·edersek, bu sayının elli-altını§ bin ki§ iye ula§an bir rakama 
tekabül ettiği açıkça görülür· ki, bu olay dönemin nüfus yapısına göre bü
yük ehemmiyeti haizdir. Bıi kadar çoklukta insanın birden İslam'ı kabul 
etmesi, o dönemde önemli sayıda gayrimüslim ·Türkün bulunduğunun 
i§areti olmanın yanı sıra,· bu kadar çokluk ta ·insanı İ slam'a davet edecek ve 
onların Müslüman olmalarını sağlayacak kadar yoğun bir İs lamla§ma faali
yeti 'yürüten·Müslüman dervi§ ve hocalarının (misyonerlerinin) olduğuna 
da i§aret eder. 

İslamla§ma faal iyetlerinin ·hız· kazandığı bu dönemde, henüz İslam'ı 
kabul etmeyen · kitlelerin · de ·varlığı · dikkati- çekmektedir. Balasagun, gö
çebe · Türkle-rin · · kı§lak yeri ··olduğu . için, · 1 046'da Tibet'den gelen ve 
sayılamayacak kadar ·çok olan Türkler, Balasagun hükümdan Ars lan 

209 İbııu'l-Esir IX, s .  502: -

21�Makrızi, es-Sülu k l, s. 32; Ibnu'l-Esir IX, s: 520 vd; İbnu'l-Verdi I, s. 485; Makrızl, bu 
topluluğun bq bın'çadır olduğunu kaydetmektedir. · 
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l l aıı 'a  haber göndererek, kendilerine iyi davranmasından dolayı tqekkür 
ve saygılarım ilett iler. Gelen bu phıslar Arslan Han'ın ülkesine 
saidırmaksızın orada oturdular. Arslan Han, bunlara elçilerini göndererek 
İslam'a davet etti ıse de, onlar bu daveti kabul etmediler. Bununla beraber 
Arslan Han'a kar§ı dü§manlık da beslemediler.21 1  Bu bilgilere dikkat 
edildiğinde, hiçte küçümsenemeyecek miktarda insanın henüz İslam'a 
girmediği ve eski dinleri üzere ya§adıkları anla§ılmaktadır. 

Selçukluların hakimiyetleriyle birlikte İslamla§ma cereyanı da artını§, 
özellikle açılan medreselerden yetİ§en insanlar ve yava§ yava§ tarikatle§me 
yolunda olan sfıfi mektepleri ile Türkler arasında İslam'ı yaymaya hız 
verilmİ§tİr. Dönemden bahseden önemli kaynaklar İslamla§madaki oranın 
çokluğundan dolayı her taraf Müslümanla§mi§tı dıyorlarsa da, bunun tam 
manasıyla böyle olmadığını sonraki gelı§melerden görmekteyiz. Nıtekim 
Sultan Alp Arslan 1 065 baharında Harezm'e hareket ederek, Mankı§lak 
bölgesindeki İslam'ı kabul etmemİ§ Türkler ve Moğollarla İ§birliği yapa
rak kervanlara saldıran Türkmenleri bozkırlara doğru uzakla§tırmı§ti .21 
İslamla§ma cereyanı ne kadar kuvvetli olursa olsun, Sultan Sancar döne
minde bile henüz İslamla§mamı§ Türklerin varlığına dikkat edil irse bu İ§İn 
o kadar kolay olmadığı görülür. 

Türkler arasında Maniheizm, Budizm ve Yahudilik gibi İslam'ın 
dı§ındakı dınlerın yanı sıra Hıristiyanlığın da mevcut olduğu görülmekte
dir. Türkistan bölgesinde Hıristiyanlığın izleri takip edildiğinde, IV. asır
dan itibaren bölgede Hıristiyanların mevcut olduğu anla§ılır.m Fakat bu 
din, Türkler arasında genİ§ bir yayılma alanı bulamamı§tır."' Buna rağmen, 
Türkler arasında İslamiyetİn hızla yayılma döneminde bile bu dinin izleri 
devam etmekteydi. Z.V.Togan, Kazvini'nin yanlı§lıklarını ortaya koyarak 

21 1  tbnu'l-Esir IX, s. 535. 
2 12 t. Kafesoğlu, "Alp Arslan", s. 527. 
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M. 332 senesinde Merv"de Hıristiyan bir  piskoposa tesadüf edilmi§tir. Nitekim Yakubi, 
tbn Havkal ve Beyn�ıni gıbi islam coğrafyacılarının verdiği bilgilerden Ta§kent. Herat ve 
Merv gibi Türk §ehirlerinde kiJiselerin ve Hıristiyanlann oldukları kayıtlarına dıkkat edı
lirse, Türkıstan bölgesinin bu dıne yabancı olmadığı anla§ılır. Bkz. W.Banhold, "Orta 
Asya'da Moğol Fütühatına Kadar Hıristiyanlık", T.M. I, s. 64, 70. 

2 14 Giri§ bölümünde geni§ olarak izah edildiği §ekliyle, Barthold ve onu takip eden Fııad 
Köprülü'nün kabul ettikleri tarzda Türkler arasında taraftar bulamamı§tır. 
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ve Kazvlııi'den ik i  asır önce ya§ayan Ka§garlı Malı ııı ud'un, Oğuzları tama
men Müslüman bir kavim olarak tavsif ettiğini; ayrıca Mesudl'nin 
Sırderya havalisinde ya§ayan Oğuzların dinlerinden bahsederken, Hı risti
yanlıkları hakkında asla bir §ey söylemediğini; aynı §ekilde, Yedisu havali
sınde bir tane bile Hıristiyan mezar ta§ı bulunmadığını zikredcrek; özel
lıkle de Ibn Fazlan Seyahatnaniesı bulunduktan sonra ortaya çıkan bilgi
lerden, Oğuzların Hıristiyanlıkla hiç bir ilgilerinin olmadığının açıkça 
ortaya çıktığını söylemektedir.m 

Togan, Şerefuzzaman Mervezl'nin eserinde bahsettiği, Türklerin 
"Kun" ısminde bir zümresinin ya§adığı ve bunların Nestori Hırıstiyan 
mezhebine mensup olduklarına dair bilgilerin de yanlı§ olduğunu açıkla
maktadır.2 16 Togan'ın görü§lerine katılarak Türkler arasında Hıristiyanlı
ğın yayılma imkanı bulamaclığını kabul etsek bile, geli§melere bakıldığında 
İslam'ın dı§ındaki diniere -ki bunlar arasında Hıristiyanlık da vardır- men
sup Türklerin XIII .  asırcia bile mevcut olduğu görülmektedir. 

Islamiyetin Maveriünnehr ve Harezm'e yerlqmesinden sonra X. 
asırcia kuzeye doğru ula§tığı. son nokta Taraz ve A§ağı S ırderya'da 
Yenikent (Cend) §ehirle-ri idi. Samanoğulları döneminde fethedilen Taraz 
(Talas) Müslüman topraklarına katılmı§tı_. XIII .  asrın ba§larına kadar ise 
Cend ve Çır l rmağı "Suğu r-ı İslam" olarak·kalmı§tı.- Bu -sınırın ötesindeki 
(kuzeydeki) Kıpçak bozkırlarında Kanglı ve Kıp-çak Türkleri gayrimüslim - 
olarak ya§amaktaydılar. - B u  hadis-e, b u  toplulukların Selçuklular döne
mınde de İslamla§madan ·hayatlarını devam ettirdiğini açıklamaktadır. · 
Nitekim Sultan Sancar'a karşı sava§an Atsız'ın- ( 1 1 2 7- 1 1 56) ordusunda 
mü§rik Türklerin bulunması da bunu teyit etmektedir.211 

Harezm hükümdarr· Muhammed Harezm§ah Ü 1 0'da gayrimüslim 
Karahıtaylar'ı büyük bir bozguna uğratmı§tı.m e i-Bundari, aynı olayı -
naklederken: ·"Hatailerden yeryüzünde ·ate§ üfleyen kimse kalmadı" de
mek sureti  ile Karahıtaylar'ın peri§anlıklarını anlatmaktadır. Müellif de-

21�Z.V.Togan, a.g.m ., s. 66 vd; Daha geni§ bilgi için Giri§ bölümüne bakınız. 
ıı6 z T - d .V. ogan, a.g.e. , s. 144 v . 

17Abdulkadir İnan, "Sibirya'da Isloiıniyetin Yayılı§ı" , Makaleler ve İncelemeler ll. Ankara 
1 99 1 ,  s. 2 73 . 

• ı Ibrahıın Kafesoğlu, Harezm�ahlar . .. , s. 1 84 vd. 
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vaıııla: "Sonra Muhammed Harezemph, kafir Türklerden diğer bir tai feyi 
yani Tatarları kahr ve tenkil etmeye ba§ladı. Bu tatarların memleketlerı, 
Çin diyarının nihayetine müntehi oluyordu" demektedir. 19 Tatarların, 
Türk olup olmadığı konusu ihtilaflıdır. Tarihçi Ra§ideddin'e göre; Tatar
lar müstakil bir kavimdir. Cüveyni ise Tatarları etnik olmaktan ziyade 
siyasal bir terim olarak görmektedir. Buna kaqılık Ka§garlı Mahmud ve 
Gerdizi gibi tarihçiler ise Tatarları tamamıyla Türk kabul etmektedirler.--" 
Bu ifadelerden sonra el-Bundari'nin rivayeri değerlendirildiğinde, 
Harezm§ahlar döneminde bile gayrimüslim Türklerin sayısının haylı 
kabarık ve Müslümanlara zarar verecek seviyede olduğu anla§ılır. 

Sancar'ın vefatından sonra güçlenmeye ba§layan Harezmphlar zama
nında Türkler arasında İslam'ı yayınada büyük gayret sarf eden ünlü 
mutasavvıf Ahmed Yesevi ( öl. 1 1 66 ), bu tarihlerde gayrimüslim Türkler 
arasında faaliyet gösterdiğine ve bu esnada "Yedisu", "Kolça" ve "Doğu 
Türkistan" civarında kuvvetli bir İslamla§ma cereyanı ya§andığına göre,--' 
bahsedilen bölgelerde gayrimüslim Türklerin önemli miktarda olduğu 
ortaya çıkar. Ayrıca son Karahanlı Hakanı Muhammed b. Yusuf'un (öl. 
1 2 1 1 )  Tarım Havzası ve Isık Gölü civarındaki Oğuzların İslamla§ması ve 
İslam'ın kökle§mesi için büyük gayret sarf ettiği dü§ünülürse, zikredilen 
dönemde de önemli sayıda gayrimüslim Türkün mevcudiyeti görülür. __ _ 

Gayrimüslim Türklerle ilgili bilgilere dönemin hukuk kaynaklarında 
da rastlanmaktadır. Fergana'nın Merğinan beldes inden olan ve Hanefi 
Mezhebinin önde gelen hukukçularından olan Burhaneddin Ali b. Ebi 
Bekr el-Merğinani'nin ( öl. 1 1 97) telif e tm i§ olduğu "ei-Hidaye" adlı ese
rinde bu konuyu görmek mümkündür.'"' Bu alimin eserinin "Kitibu's-

- '9 ı d e -Bu n ari, a.g.e., s. 250. 
220 . . 

Ahmet Caferoğlu, Türk Kavımlerı, Istanbul 1 988, d. 73 vd. 
221 

Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1 9 8 1 ,  s. 1 94.  
121 . 
- - Emin Bilgiç, "Türkler'in Islamiyet'i Kabulü ve Müdafaası", M.K. I/VIII, (Ağustos 

1 977) , s .  5. 
223 Hanefi Mezhebinin büyük imamlarından olan bu alim, Buharalılar ile Cengiz arasında 

sulh akdedilmesinde aracı olmu§, sonra bazı §ahısların sulh §artlarına uymaması üzerine 
kızan Cengiz Buhara halkını kılıçtan geçirmi§ti. Bu değerli alim de bu esnada 
katledilenlerdendir. Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslamiyye ve lstılahatı Fıkhıyyc 
Karnusu I, İstanbul 1 9 76, s. 342; Heffening, "Merğinani", l.A. VII, s. 761 
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Siycr""' kısmında bir alt ba§lık olan " Babu İ stilai ' I-Küffar" ( Kafirlerin 
İ slam ülkesini istilası) kısmında Türklerden bahsetmekte ve bu Türkleri 
kafir olarak göstermektedir. Müellifin ifadesi ile "Fein ğalebna ala't-Türk 
halle lena ma neciduhu min zalik- Eğer biz (Müslümanlar),  Türkler üze
rine galip gelirsek orada bulduğumuz §eyler bize helaldir" denmektedir.225 
Bu kayıtlara bakıldığında, hukuk kitaplarına yansıyacak çoğunlukta gay
rimüslim Türk olduğu sonucuna ula§ılır. Zira müellifin ya§adığı bölgede 
cihat edilecek devlet veya millet olarak Çin, Hıtay ve gayrimüslim Türk
lerin dı§ında kimse yoktur. 

Selçuklular zamanındaki gayrimüslim Türklerden bahsederken, daha 
sonraki çağları ele alarak bu devirdeki bilgilerin nakledilmesinin iki temel 
sebebi vardır. Birinci husus, kaynaklarda Selçuklular dönemindeki gayri
müslim Türkler hakkında hemen hemen yok denecek kadar bilgi 
bulunmasıdır. İ kinci husus ise, sonraki tarihlerdeki mevcut bilgilerden 
hareket ederek, bu gayrimüslim Türklerin Selçuklular'ın hükümranlığı 
sırasanda da varlığına ipret etmektir. Zira Selçuklulardaki kuvvetli İ slam
la§ma cereyanından sonra hala bu kadar gayrimüslim Türk kalabildiğine 
göre, Selçuklular döneminde bundan daha fazlasının var olduğu manası 
çıkar· ki, kaynakların- vermi§ olduğu bilgilerden·ula§ılan netice de budu r. . 

224 
İslam hukukunda cihada air ·kısımlar Kitdbu's-Siyer veya K'ıtdbu 'l-Meğazi adları altında 

yer alır. Bkz. O.N.Bilmen, a.g.e., III, s. 354. 

225 Ibnu'!-Hiimam, Kemaluddin Muhammed es-Sivasi, Fethu 'l-Kadir VI, Beyrut -, s. 3 vd. 
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H i L A F E T  M ü E S S E S E S i  V E  S E L Ç U K L U L A R  

Selçukluların dini ve idari siyasetlerinin önemli bir ayağını da A l ı l ı.i \ ı  
Halifeleri i le olan ili§kiler olu§turmaktadır. Saltanat sistemi ve "kut .ı l ı ı ı . ı "  
geleneğine bağlı olan bir yapılanma içinden gelen Selçuklular, Islaı ı ı  d ı ı ı ı  
yasının liderliğini ele aldıklarında, kendilerine §imdiye kadar yabann ol.ı ı ı  
ba§ka bir güç merkeziyle kaqıla§tılar. Bu, İslami geleneğe dayanan h.ı l ı l ı· 
lik müessesesi idi. Selçuklular, Türkün "Cihan hakimiyeti" prensil ı i ılı· 
hareket ederlerken, Müslümanların, bir zamanlar siyasi ve dini, § i ı ı ıd i  1 \ 1' 

sadece manevi lideri haline gelen Halife'yi ve onun temsil ettiği gücii ı:tıı 
meleri, bunun da gücün de hakkını vermeleri gerekmekteydi. Ba§l.ı ı ı �·. ı ı, ı .ı 
siyasi ve manevi kudreti temsil eden hallfelik, Selçukluların geli§indc ı ı  ı, ı ı l1 
önce siyasi vasfını kaybetmi§, tamamen manevi güç merkezi halıne gı·l 
mi§ti. Dolayısıyla epeyce süreden bu yana Sünni dünyada devam cı l ı · ı ı  
siyasi güç bo§luğu Selçuklular tarafından hızla doldurulmaya ba§laı ıacıl1 
tır. 

Birbirlerini reddedemeyen ve me§rulukları tartı§ılmayan bu iki llllv 
vet merkezinin aynı coğrafya ve aynı kitleye hitap etmesi, zaman zaı ı ı . ı ı ı  
aralarında birtakım meselelerin çıkmasına sebep olmu§tur. Bu ik ı  gi ıı, 
kaynağı, özellikle "yetki payla§ımı" hususunda anla§mazlığa dü§erkl' ı ı ,  
kendi mqruiyetlerinin gereği olarak birbirlerine muhtaç olduklarını ı l . ı  
bilmekteydiler. Dolayısıyla mecburiyetlerin, bazen de yetki payla§ ı ı ı ı ı ı ı  
dan doğan anla§mazlıkların örgüsünde geli§en olaylar, halifeler i le Sel 
çuklular arasındaki ili§kileri olu§turmu§tur. 
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A- I I ALİFELiGİN TARiHi SEYRi VE  ANLA M I  

Insanlığın maddi-manevi sahalardaki terakkisine paralel olarak geli
§en yönetim fikri, İs lam peygamberi Hz. Muhammed'e kadar gelmi§tir. 1 
Ayrıca onunla birlikte olupn İslami gelenek, vefatından sonra yeni 
yapılanmaları da beraberinde getirecektir. Hz. Muhammed, risalet 
göreviyle vazifelendirildikten sonra onüç sene müddetle Mekke'de bu 
vazifesini devam ettirmi§ ve yapılan baskıların sonucunda memleketini 
terk ederek, ömrünün sonuna kadar kalacağı Medine'ye hicret etmi§ti. 
Hz. Muhammed, hem "Risalet" (peygamberlik) ,  hem de "Riyaset" (devlet 
ba§kanlığı) görevlerini §ahsında toplamı§tı. Onun vefatıyla birlikte pey
gamberlik hem görev, hem de kurum olarak sona ermi§, fakat ondan bo
§alan ve insanların idaresi için gerekli olan düzeni devam ettirecek bir 
önderin varlığına ihtiyaç devam etmi§tir. 

1 - H a l i f e l i ğ i n  T a r i h i  S e y r i  

Hz. Muhammed'den sonra kimin önder olacağı konusunda ba§layan 
tartı§malar gündeme, daha sonraları hilafet mevzuunda önemli yer tuta
cak olan "Kurey§lilik" esasını getirmi§' ve Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Muham-

İslam'ın temel kaynağı ve kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim' e bakıldığında insanlığın ilk 
devirlerinde devlet mefhumundan bahsedilmediği görülür. Hz. Adem'den ba§layan 
insanlık tarihinde, Hz. Nuh dönemine kadar devlet tabirine rastlanmaz. Hz. İ bra
him'den sonra görülmeye ba§layan krallar ve onların idareleri Hz. Yusuf ve onu takip 
eden Hz. Musa dönemlerinde, eskisine nazaran bir geli§mi§lik arz etmektedir. Hz. İsa ve 
Hıristiyanlıkla beraber otoritenin dünyevi ve ruhani olarak ikiye ayrıldığı görülmekte; 
dünyevi otoriteyi kral, ruhani otoriteyi ise peygamber, havari veya onların temsilcisi ki
lise temsil etmektedir. Fakat bu iki otorite de, asıl hakimiyetin kaynağı olan Allah'a ve 
onun ilahi kanuniarına bağlı kalmak mecburiyetindeydiler. Kur'an-ı Kerim ise, bir 
peygamberi ve onun yanında bir kralın varlığını, her biri kendi sahasında kalmak ve ilahi 
kanuna tabi olmak §artıyla tanımaktadır. Bkz. Muhammed Hamidullah, İsldm Peygam
beri I I  (tre. Salıh Tuğ),  İstanbul 1 980, s. 924 vd. 
Hz. Peygamber hayatında Kuren'e üstünlük tanıyan bir tutum içerisine girmemi§tir. 
Aksine Kur' an, bütün insanların e§it olduklarını vurgulayarak, tak va olaniann üstün ola
cağını beyan etmi§tir (Bkz. Kur'an-ı Kerim, Hucurit, 1 3 ) .  Hz. Muhammed'in insanları 
soylarına göre değil, onların liyakatlerine ve dine bağlılıklarına göre değerlendirildiği gö
r(ilür. Onun idareci olarak atadığı §ahıslar incelendiğinde, hepsinin Kuren kabilesinden 
olmadığı, hatta içlerinde Arap ırkından olmayanların dahi oldukları tespit edilir (Bu 
1.ıhıslar için bkz. Mehmet S. Hatiboğlu, "İslamda İ lk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin 
1\ ı ı renliliği", A. Ü.İ.F.D. XXIII, ( 1 978), s. 1 46.vd; M.Hamidullah, "Hilafet . . ." ,  s. 2 1 1 .  
vd) .  Hal böyle olmakla beraber, "İmamlar Kurey§tendir" sözü hadis kabul edilmi§ ve 
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med'den rivayet ettiği "Imam Kurey§tendir" hadisinin gereği olarak ona 
bi at edilmi§tir. 1 Hz. Ebu Bekir'le ba§layan ve sırası ile Hz. Ömer, Hz. 
Osman ve Hz. Ali ile devam eden "Hulefa-i Ra§idin Devri" (632-66 1 ) ,  bu 
görevin seçim yoluyla gelen insanların yürüttüğü bir dönemdir. Bu za

manda müstakil olarak "Halife" tabiri kullanılmamı§, Hz. Ebu Bekir, l l z. 
Muhammed'den hoplan göreve geçtiği için kendisine Rasulullah 'ııı h.ı l i 
fesi manasında "Halifetü'r-Rasulillah" denmi§tir. Müteakiben o güreve 
gelen Hz. Ömer ise bu tabirin kendisi için kulanılmasına kar§ı çıkar.ık ,  i la 
ettiği görevin daha çok siyasi mahiyette olduğunu vurgulamak i \ i ı ı  
"Emiru'l-Müminin" tabirini tercih etmi§tir: 

"Emiru'l-Müminin" unvanı hilafet makamından maksadın ne oldu 
ğunu açıkça gözler önüne serdiği gibi, Hz. Muhammed'den intik.ı l  edı · ı ı  
siyasi gücün de doğrudan bu makama aidiyetini ortaya koymaktadır k i ,  l ı ı ı  
husus bir devletin tam olarak te§ekkülü v e  devlet ba§kanlığı müessese\ ı  

1 

4 

alimierin çoğunluğu imametin Kuren'in hakkı olduğunu savunmu§lardır. Oy\.ı l l : 

Ömer, Salim adlı sahabeyi kastederek: "Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim haya ı l . ı n i  
saydı, en  küçük tereddüt göstermeksizin, benim yerime onu Halifelik makamına 1 . ı y i 1 1  
ederdim" demi§ti. B u  ki§i Kuren'in, hatta Arap toplumunun dı§ından b i r  §ahısı ı r .  ı : •'·' ' '  
"Imamiar Kurentendir" sözü hadis olsaydı Hz. Ömer'in bunu bilmemesi ve bu ı ı .ı ı . ı ı'. 
men kar§ı görü§ belinmesi imkansız olurdu (Bkz. Muhammed Hamidullah, " l l ı l.ı l ı · ı  
Mefhumu", (tre. Salih Tuğ), İslam Hukuku Etüdleri, İstanbul 1 984, s .  2 1 .\ vd .  
Abdulkadir Udeh, Islam v e  Siyasi Durumumuz (tre. Bqir Eryarsoy), İstanbul 1 'JH'J, ' ·  
1 39) . Ba§ka bir hadise dayanılarak halifeliğin, Hz. Peygamber'den sonra otuz yıl  olduj',l l  

fikrini kabul edip, süreyi sınırlayanların görÜ§Ü fazla rağbet bulmamı§, Kurey§ �a 11 1 1 1 1  
kabul edenler daha fazla taraftar bulmu§tur (Bkz. İsmet Kayaoğlu, İslam K uruml,ır l ,, 
rihi, Ankara 1985, s. 1 8 ;  Mustafa Aydın, ilk Dönem İslam Toplumunun Şekillenıv, h 
tanbul 199 1 ,  s .  225) . Tarihi süreç içerisinde halifeliğin Kuren'in dı§ındaki ki§ilcri ı ı cl i ı ıc  
geçmesi, "Kurenlilik" §artını kabul edenleri çe§itli tevil ve tefsirler yapmaya sevk ctı ı ı ı �  
tir. [Bu tevile yönelenler için bkz. İbn  Haldun, Mukaddime I (tre. Z.K.Ugan) İstaı ı l ı u l  
1 986, s .  488 vd; Ramazan el-Buti, Islam Toplumunun Şekilleni�i (tre. S.Güzel), İstaıı l n ı l  
1992, s. 69.] 
el-Cüveyni, Gıyasu'l-Umem, s. 92 vd. Bu sözun hadis olmadığını savunanlar için l ık t .  
Ebu Cafer Muhammed b .Cerir et-Taberi, Tarihu 'r-Rusül ve'l-Müluk III, (Tah. M ıı 
hammed Ebu'l-Fadl İbrahim), Kahire 1 979, s. 221  vd. 
Hz. Ümer kendisine "Halifetullah" diyenlere kızını§ ve bu tabirin Kur'an'da Hz. Davı ı ı  
için kullanıldığını söylemi§tir. "Halifetü'r-Rasulillah" tabirinin de Hz .  Ebu Bekir'c a i ı  
olduğunu belirterek, kendisine bu §ekilde hitap edilmesini istememi§tir. Bunun üzerine; 
Allah'ın peygamberinin vekilinin vekili manasında "Halifetü Halifeti'r-Rasulillah" deni
lince bunu da çok uzun olduğunu söylemi§tir. İnsanlar, size nasıl hitap edelim dcdikk� 
rinde ise; bana "Emiru'l-Müminin" deyiniz, demi§ti. Bkz. Bemard Lewis, İslam 'm Siya 
sal Dili, (tre. Fatih T a§ar ), İstanbul 1 992, s. 70 vd. 
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nin ortaya çıkı§ında büyük bir apmadır. O noktada İs lam toplumu devlet 
ba§kanını "Halife" veya "İmam" olarak ifade edecektir. Dolayısıyla Halife 
veya İmam hem "cami", hem de "kı§la" olmak üzere ikisinin de ba§kanı 
idi. Bütün gücü elinde toplayan bu tarz idare uzun seneler bu iki kesim 
arasında fark gözetmeksizin devam etti.1 

Hz. Osman'ın §ehit edilmesinden sonra, katillerinin yakalanarak he
sap sorulmasını isteyen Ümeyye ailesinden ve dönemin Şam valisi Hz. 
Muaviye ile Hz. Ali arasında ba§layan hilafet mücadelesi• Erneviierin 
galibiyeti ile sonuçlanarak, seçimle i§ba§ına gelen, aynı zamanda ümmetin 
biat ederek onay verdikleri "Hulefa-i Ra§idin" dönemini sona erdirmi§tir. 
Sonuçta halife resmi unvanı bakımından olmasa bile fiilen hükümdar ol
mu§ 've artık babadan oğula veraset yoluyla geçen saltanat sistemi ikame 
edilmi§tir.8 

Erneviierin idareye el koymaları yönetimin tamamen saltanat siste
mine dönü§mesiyle neticelendiği gibi, Müslümanların hakim oldukları 
topraklarda ya§ayan insanlar arasında da birtakım ihtilaflann zuhur etme
sine sebep olmu§tur: Ancak 749 tarihinde Erneviieri devirerek iktidar 
olan Abbasiler de bu saltanat sisteminden vazgeçmemİ§Ier ve yeni bir 

ı M. Hamidullah, "Hilafet . . .  ", s. 207.-

• Hz.Ali · ve- Hz. Muaviye'nin -hilafet müddelesi konusunda bkz. et-Taberi V, -s-. 5 vô; 
Mesudi II, s. 384 vd. 

7 İsmail Yiğit, "Emeviler", D.İ.A. XÇ s. 88: 
1İrfan Aycan, Saltanata Giden Ydda Muaviye Bın Ebi Süfyan, Ankara 1 990, s-. 1 8 7  vd; Bu 

olay, Hz: Muhammed'in, "Benden sonra hilafet ancak otuz sene devam edecektir. On-
dan sonra Me! ik ·(Padi§ahlık) devri hulul eder" hadisini doğrulamı§ ve hilafet adı altında· 
sürdürülse de saltanat yönetimi devam etmi§tir. Geni§ bilgi için bkz. Zeynüddin Ahmed 
b. Ahmed ez-Zebidi, Sahib-i Buhari Muhtasarı Tecridi-Sarih Tercemesi ve Şerhi r'X, (tre. 
Kamil Miras), Ankara 1 975, s. 222. · 

9 Özellikle Haccac döneminde devlet gelirlerinin azalması kar§ısında uygulamaya konan ve 
ihtida eden-ki§ilerin gayrimenkullerinin haraca bağlanması suretiyle vergileri artıran-uy-· ·- · 
gulamalarla, daha ·sonradan Kuteybe b. Müslim'iıı ırkçılığa kadar ula§ an bazı uygu lama
ları Emevi yönetimine kaqı insanları ba§ka arayı§lara itmi§tir. Özellikle Horasan ve 
Maveriünnehr bölgelerindeki yönetimden gayri memnun kit leler, kısacası Araplann 
"Mevali'r dedi.ği gayri Arap·unsurlar· Emevi zulmüne ·kaqı Abbasilerin yanında yer alarak 
Erneviierin yıkılı§ını hazırlamı§lardır. Bkz. Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, 
İstanbul 1 980, s. 49; Zekeriya Kitapçı, Orta Asyada İslamiyetin Yayılı�ı ve Türkler, 
Konya 1 994, s. 1 4 1  vd. 
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hanedan olarak Miislümanları yönetmeye ba§lamı§lardır. Ne var ki ,  
Erneviierin müstebid hükümdarlarına kar§ılık Abbasiler, §eri hukukun 
tam olarak geçerli olması ve  uygulanması için çaba sarf etmi§lerdir ."' 
Önceleri güçlü halifeler eliyle idare edilen Abbasiler, özellikle 
Erneviierden farklı olduklarını göstermek için halka kar§ı daha mü§fik 
davranmaya, Arap ve gayri Arap unsurlar arasında dengeyi gözetmeye 
çalı§ıni§, Abbas) Halifeleri de daha dindar gözüküp, Erneviierin temsil 
ettiği "mülk-devlet" yerine, dine dayalı bir devlet ile halifeliği temsil et
meye çalı§ını§lardır. 1 1  Daha sonraları yeteneksiz halifelerin i§ ba§ına geç
mesi ve devlet içinde özellikle Türk askeri unsurlarının gücünün artma
sıyla Abbasiler de yava§ yava§ kuvvetlerini kaybetmeğe ba§ladılar. Za
manla iç ve dı§ unsurların etkisiyle gitikçe zayıflayan Abbas) Hilafeti 
"Tevaifü'l-Müluk" döneminin ortaya çıkmasını engelleyemediği gibi, yok 
olma sürecine girdiği bir sırada da Selçuklular Orta Doğu'da boy 
gösterdiler. 

Ba§langıçta s iyasi ve dini sahadaki önderlik halifelerin elinde iken, bu 
müessesenin gerçek hüviyetinden uzakla§arak sultanlığa dönü§mesiyle 
birlikte, insanlar üzerindeki dini liderlik vasfı da ortadan kalkmı§ oldu. 
Zira, bu makamcia oturan ki§ilerin, halk tabakaianna dini önderlik yap
maktan çok uzak phıslar olmalarının yanı sıra, halkı zorla itaate mecbur 
etmelerinden dolayı da farklı bir konumları vardı. Onun için bahsedilen 
görevi ulema dediğimiz ki§iler yürütmeye ba§ladılar. Bu yüzden Irak, 
Basra ve Küfe gibi merkezlerde hilafet kurumunun otoritesi dı§ında ya
sama faaliyetleri geli§meye ba§ladı. Bu faaliyetler tabii olarak siyasi otori
teyi de etkiledi. 12 Abbasilerin ikinci döneminden itibaren halifelerin sahip 
olduğu siyasi güç de ordu komutanlarının veyahutta halifeye tahakküm 
eden emirlerin eline geçince, hilafet müessesesi sembolik bir makam ha
line geldi. 13 

� . . 
Fazlur Rahman, Is/dm, (trc.M.Dağ-M.Aydın) ,  Istanbul 198 1 ,  s. 99 vd. 

1 1  Hakkı Dursun Yıldız, "Abbasiler", D.İ.A. I, s. 34. 
12 Fazlur Rahman, a.g.e., s. 99. 
1 3 Ebu'l-A'la el-Mevdudi, Hildfet ve Saltanat, (tre. Ali Genceli), İstanbul -, s. 278 vd. 



1 1 · 1 / S ı·: I . !,' I I K I I :I . A l{ J N  D I N  S I Y A S I ·: T I  

2 - S e l ç u k l u l a r  D ö n e m i n d e  H a l i f e l i k  K u r u m u  v e  
B a z ı  G ö r ü § l e r  

Halifelik makamı gün geçtikçe otoritesini kaybetmekle kalmamı§, 
otorite bo§luğu ve me§ruiyet tartı§malarından dolayı birtakım siyasi, dini 
akımların olu§masına da sebep olmu§tUr. Bu gibi hususları göz önünde 
bulunduran Hamdullah Mustevfi Kazvini ( öl. 1 3 50) §U §ekilde bir değer
lendirme yapar: "İslam devirlerinde bulunan hükümdar sülaleleri men
suplarının her biri bir ayıp ve noksanlığa bula§mı§lardı; mesela Beni 
Ümeyye, zındıklık (dinsizlik) , itizal (döneklik) ve haricilik (İslam'dan ve 
Cumhuru müslimin akidesinden ayrılmak), Beni Abbas'tan bazıları da 
itizal, Beni Leys ile Al-i Büveyh ise rafz (rafızilik) , Gazneliler ve 
Harezmphlar ve diğerlerinde asaletsizlik ve alçak soyluluk (köle, ğulam),  
gibi ayıplar vardı. Fakat Selçuk phlarında bu gibi  ayıplar ve noksanlıklar 
yoktu. Onlar böyle §eylerden temiz kimseler idiler. Kendileri, temiz aki
deli, pak, dindar, sünni, hayır sahipleri ve halka kaqı da §efkat gösteren 
kimseler idiler.""  Bu değerlendirmeden de anla§ılacağı üzere, Selçuklulara 
gelinceye kadar, gerçekte saltanat idaresi görünümündeki halifelik ku
rumu pek çok zaafiyeti de beraberinde ta§ımaktaydı. 

Selçuklulardan hemen önce gerek iç, gerekse dı§ geli§meler yüzünden 
en zayıf dönemini yapmakta olan halifelik, ba§§ehir Bağdad'ın Şii
Büveyhiler elinde- olması'r yanında daha ba§ka sebeplerle dini otoritesini 
de kaybetme noktasına gelmi§ti. Ancak bitkin dü§en Arapların elinden 
emaneti alarak, sancağı yüzyıllar boyu dünyanın dört bir yanında ve en 
yükseklerde ta§ıyacak olan Türklerin, yani Selçukluların İslam aleminin 
lideri olmasıyla birlikte Sünni halifenin yanında bir de Sünni sultan ortaya 
çıkmı§tır. 

Hal if elik, tarihi seyir içerisinde belirli gelenekleri · ve kabulleri - de 
beraberinde getiren bir kurum olmanın yanında, adeta yönetimdeki me§-' 
ruiyetin de temeli konumundaydı. Türklerin Bağdad'a intikali ve 
reddedilemez bir siyasi gü·ç olarak ortaya çıkmasıyla b irlikte, §imdiye ka
dar otoritenin kaynağı olarak halifelik kurumunu görmü§ olan insanların 

14  Mevdudi, Selçuklular . . . , s.  33. 

15  W.Barthold-M.F.Köprülü, İS!dm Medeniyeti Tarihi, Ankara 1 977, s. 3 7:-
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kaf alarında bazı sorular belirdi. Bu soruların cevaplarının verilmesi, ı ı ı q 

ruiyet zeminine oturan açıklamaların yapılması gerekmekteydi. Bekleıwn 
cevap daha çok; sultanın ve halifenin yetkileri ne olacaktı, kim hangı dav
ranı§ları gösterirse me§ruiyeti tartı§ılmayacak veya hangi davranı§lar mq
ruiyet sınırlarını zorlayacaktı? İ§te bu sorular ve onlara verilen cevaplar, 
dönemin ulemasını me§gul etmi§ ve bu iki kurumun hukuki durumlarını, 
yetkilerini ve sorumluluklarını tartıpn eserler kaleme alınarak, yönetım
deki haklar ve yetkiler belirlenmeye çalı§ılmı§tır. 

İslam alemi ve Türk tarihi açısından önemli bir dönem olan bu çağ
daki tartı§malar, gerek dönemin anlayı§ını yansıtma, gerekse bahsedilen 
bu kurumların o zamandaki fonksiyonlarını gösterme bakımından önem
lidir. Selçuklu Sultanları ve Halifeler arasında geli§en siyasi, sosyal ve dini 
ili§kilerin yeterince anla§ılması bakımından, devrin belli ba§lı alimlerınce 
bu meseleye nasıl yakla§ıldığını görmek ve esasta "siyaset bilimi" çerçeve
sinde yapılan tartı§maları incelemek yerinde olacaktır. Zira bu görü§ler 
bizi, Selçuklular dönemindeki siyasi geli§meleri doğru değerlendirme 
imkanına kavu§turacaktır. 

XI. yy'ın büyük alimlerinden olan Ebu'I-Hasan Ali el-Maverdi 
(öl. 1 058 ) ,  deği§ik beldelerde kadılık yaptıktan sonra Bağdad'a yerle§erek 
eserlerini burada kaleme almı§tır. 16 Bahsedilen dönemde Büveyhiler 
Bağdad'a ve Abbas! Halifesi'ne siyasi yönden üstün oldukları için 
istediklerini yaptırabiliyorlardı. Buna kar§ılık Abbas! Halifeleri'nin 
dayanacakları Sünni askeri gücün yanında, kendilerini hukuken me§ru 
gösteren ve onların Müslümanlar nezdindeki haklılığını peki§tiren görü§
lere ihtiyaçları vardı. Büveyhiler'e kaqı beklenen Sünni güç doğuda önce 
Gazneliler, sonra da Selçuklular olmu§tur. Hukuki yönden halifenin 
haklarını savunacak ve  onun Müslümanlar için gerekli olduğunu izah ede
cek phıs ise Maverdi ve onun bu sahada yazmı§ olduğu esen "el
Ahkamu's-Sultaniyye"dir. Eser yirmi bölümden meydana gelmekte ve 
bunun sadece bir  bölümü halifelikle ilgili kısmı olu§turmaktadır. Maverdi, 
tamamen klasik "Hilafetin Kurey§liliği" görü§ünü savunmakta ve Hz. 

16 İbn Hallikin III, s. 282 vd; es-Semini V, s. 1 92 ;  C.Brokelmann, "Miverdi", İ.A. VII, s. 
409. 
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Peygamber'den naklettiği hadislerle halifeye ıtaatın gerekliliğine i§aret 
etmektedir. " 

Maverdi, Halifeler ile Büveyhi sultanları arasında surup giden 
müzakerelerde halifelerin temsilcisi olmu§, Büveyhi Sultanı Celalu'd
Devle'nin "Şahan§ah" (Melikü'l-Müluk) unvanını almasına kaqı çıkmı§ 
birisiydi." O eserinde, Büveyhilerin halife tayin etmesine kar§ı Sünni ha
lifeyi garanti altına alacak ve Fatımi tehlikesine kar§ı koruyacak bir yol 
bulmak istemi§ti. 19 Bu yüzden de halifelik makamının kaqı kar§ıya kaldığı 
tehlikeleri en iyi bilen phıs olarak, yazdığı eseri İslam tarihinde kapsamlı 
bir devlet teorisi geli§tirme konusunda ilk te§ebbüs olmanın yanında,'0 

halifeliği bu sıkıntılardan kurtaracak tavsiyeler de ihtiva etmektedir. 
Maverdi eserinde, İslam amme hukukunun teorik meseleleri üzerinde 
durarak, halifenin gerekliliğini izah edip, bunu akli ve nakli delillerle ge
rekli göstermeye çalı§ır." Maverdi'ye göre Halifenin görevleri, dini geli§
meyi himaye, adaleti ve düzeni sağlamak §eklinde özetlenebilir." Onun 
için gücü elinde tutan Büveyhilerin yaptıklarını adeta hukuk dı§ı ilan et
mektedir. Aynı §ekilde halifenin seçimle olması gerektiği görü§ünü de 

17 el-Maverdi, a.g.e., s. 5 vd: Uzun seneler Büveyhi sultanlarının baskıları altında ya§ayan 
Abbas! halifeleri Kadir Billah ve Kaim Biemrillah dönemlerinde halifelik, doğudaki 
Sünni güç Gazneliler'in desteğine kaVU§Unca, yeniden eski güç ve kudretlerine kavu§ma 
ümitlerine kapıldılar [Bkz. Harnilton A.R.Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araitırmalar, 
(tre. K.Durak-A.Özkök vd. ), İstanbul 1991 ,  s. 1 76] . Özellikle bu devir Abbas! Hila
fetinin itibar bakımından en a§ağı noktaya indiği bir zaman olması hasebiyle, gerek beli
ren ümitleri tahakkuk ettirmek, gerekse tarihi §artlar gereği halifeyi yeniden otorite sa
hibi yapma dü§üncesi, Maverdi'yi eserini kaleme almaya sevk etmi§tir (Bkz. Muhammed 
Kameruddin Han, "Maverdi", İ. D. T II, s .  349). Bu sebepten dolayı, Maverdi'nin eseri 
"kendi zamanının §artlarından etkilenip §ekillendirilmi§ bir uyarlamadır" diyenierin gö
rü§lerinde belli bir haklılık payı vardır. Bkz. H.Gibb, a.g.e., s. 1 58. 

18 C.Brockelmann, a.g.m., s .  409; Huriye Tevfik Mücahid, Farabi'den Abduh'a Siyasi Dü
iünce, (ter. Vecdi Akyüz), İstanbul 1 995, s. 1 22. 

19 A.K.Lambton, "el-Fikru's-Siyasi Inde'l-Müslimin", (tre. H. Mu'nis-İ. S .  el-Amed), 
Turasu'l-İslam III, Küveyt 1 399/ 1 9 78, s. 48. 

20 
M.K.Han, a.g.m., s. 348. 

2 1  Mahmut Arslan, "Islamda Devlet Dü§üncesi ve Kutadgu-Bilig", T.E.D., S. 13, ( 1 987), s. 
76. 

22 
Harun Han Şirvani, İslamda Siyasi Düiünce ve İdare Üzerine Araitırmalar, (tre. Kemal 
Ku§ÇU ), Ankara -, s. 1 3 1 ;  M.Arslan, a.g.m., s. 76; Mücahid, a.g.e., s. 1 30  vd. 
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vurgubyarak, �il inanca sahip Büveyhllerin hilafetin nassl:ı tayin edilmesi 

gerektiği görü§ünü de reddeder._ , . 

Tarihi birikime ve mevcut duruma vakıf olan Maverdl, birçok hallfe
nin zorla görevden uzakla§tırıldığından ve idarenin e llerinden alındığını 
haberdardır.24 Bu tür kuvvet kullanmanın kendi döneminde de ihtimal 
dahilinde olduğunu bilmesinden dolayıdır ki, is tilacı valilerden bahseder
ken, "İmamın böyle bir §ahsın valiliğine izin vermesi ise, bozukluktan 
dürüstlüğe, zararlı durumdan iyi duruma dönmesi, dini i§lerin geçerli ol
ması sebebiyledir. Bu §ekilde bir valilik, §artları bakımından örfe aykırı ise 
de dini hükümlerin yerine getirilmesi, hükümlerin askıda kalmaması, sa
kat ve yanlı§ i§lerin yapılmaması sebebiyle normal kaqılanır"-' demek 
sureti ile realiteyi deği§tiremeyen hallfenin, birtakım gayeler sebebiyle 
mevcut duruma rıza göstermesini doğru kabul eder. Dikkat edilirse bu 
görü§ Büveyhllerin idaresini mecburiyeder gereği kabul ederek, halifenin 
yerini ve me§ruiyetini korumanın zorlanarak da olsa i zahından ba§ka bir 
§ey değildir. Maverdi'nin bir noktada amacı; dini otorite sahibi halife ile, 
siyasi otorite emir arasındaki yetki payla§ım alanlarının sınırlarının çizil
mesi için teorik bir temel sağlamak u:• · 

Maverdi'nin halifenin hukukunu savunmak ve otoritesini sağlamla§
tırmak için sarfettiği gayretle rio bir neticesi olsa gerek ki, Abbas!· Hall
fesi'nin Tuğrul Bey'e elçi olarak gönderdiği §ahıs yine Maverdi olmu§tur. 
O, görünen· §ekliyle Tuğrul Bey ile Celalu'd-Devle arasında sulh yapmak 
için gönderilmekle birlikte esas ta, kendisinden yardım beklenen bir· siyası
güce Halife'nin statüsünü anlatma ve onun hukukunu savunmada teorik · -
bakımdan en- yeterli -ki§i olması, onun Tuğrul Bey' e ·elçi olarak gitmesini 
sağlamı§tır. Ayrıca ilimdeki büyüklüğü ve hilafet meselelerindeki - teorik -

23 M- � d. -M K H 3 
-

aver ı, a.g.e., s. 7; . . an, a.g.m., s. 5 1 .  

- 4  H.Gibb, a.g.e., s .  1 77. 

_, Ma verdi, a.g.e., s. 39. 

-• Erwın I.J. Rosenthal, Ortaçağ'da· İslam Siyaset Dü�üncesi, (tre. Ali Çaksu), İstanbul 
1996, s .  42. Günümüzde bazı yazarların Maverdi'nin bu gayretine "Sünni ihya hareketi 
ve fiili - sulta ile ·berab-er ·gelen durumun arasını birleştirme çabaları" şeklindeki mezhebi 
yaklaşımlan doğru değildir (Bkz. Veeih Kevserini, Osmanlılarda ve Safevilerde Din
Devlet İli�kisi, (tre. Muhlis Canyürek), İstanbul 1992, s. 33). Zira bahsedilen dönemde 
fiili sulta tamamen Şii-Büveyhilerin elirrdedir. 
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bılgisi onun bu göreve seçilmesinde etken olmu§tur. Maverdi'nin bu bü
yüklüğün farkında olan Tuğrul Bey de, hem Halife'nin elçisi olması hem 
de saygınlığından dolayı onu Cürcan'da dört fersah mesafeden kar§ılamı§ 
ve hilat giydirmi§ti." Tuğrul Bey'in yanında bir sene kalan Maverdi, bu 
süre içerisinde gerekli giri§imlerde bulunm u§ olmalıdır." 

Selçuklular döneminin s iyaset bilimcilerinden ve önemli hiLlfet 
teorisyenlerinden birisi de İmamu'l-Harameyn el-Cüveynl'dir. Dönemin 
büyük alimlerinden olan Cüveyni, Tuğrul Bey döneminde E§arl:ler için 
yürütülen baskı politikaları sonucunda ülkeyi terk e tmek mecburiyetinde 
kalmı§tı. Alp Arslan'ın bap geçmesi ve Nizamülmülk'ün vezir olmasının 
ardından ülkeye dönmü§ ve Nizamülmülk'ün ricasıyla Nisabur Nizarniye 
Medresesi müderrisliği görevini yürütmÜ§tÜ.29 

Özelde Şafii-Eprl:, genelde ise Ehl-i sünnet görü§ünün savunulması 
için açılan Nizarniye Medresesi'nde otuz yıl hocalık yapan ve birbirinden 
değerli yüzlerce öğrenci yeti§tiren Cüveynl'nin dönemin meselelerine 
kar§ı bigane kalması dü§ünülemezdi. Nitekim dini otoriteyi ilgilendiren 
bir meseleye, s iyasi otorite Melikph'ın müdahalesi İmam Cüveyni 
tarafından kabul edilmemi§ti. Melikph, Ramazan hilalinin görüldüğü 
gerekçesiyle ertesi günü bayram ilan etmi§ti. Cüveyni ise, bu günün Ra
mazan olduğuna dair fetva vermi§ti. Devlet otoritesinin söz konusu ol
duğu böyle bir durumda Melikph, Cüveynl'yi nizikçe saraya davet ede
rek meselenin aslını öğrenmek istemi§, Cüveyni de Sultan'a: "Devlet i§le
rinde fermana itaat bizim vazifemizdir, fakat fetvaya taalluk eden bir me
selede Sultan' ın bize danı§ması lazımdır" §eklinde cevap vermi§ ve Sultan 
da Cüveynl'yi haklı bulmu§tu . '" 

27 İbnu'l-Esir IX, s. 522; M.A.Köymcn, Tuğrul . . . , s. 36; R.el-Cumeyli, a.g. e. , s. 22 1 vd. 
�· Tuğrul Bey'in yanından Bağdad'a dönen Maverdi, Halife'nin otoritesini ve ona itaat 

edilmesi gerektiğini Tuğrul Bey'e iyi anlatmı§ olmalı ki, Tuğrul Bey'in Halife'ye olan 
bağlılığı ve saygısıyla birlikte Halife'ye 20 000 ve etrafındakiler için 10 000 dinar parayı 
takdim etmİ§tİ (Bkz.İbnu'l-Cevzi XVI, s. 85) . Sünni hilafet görü§ünün en büyük 
teorisyeni ve "Hilafetin Kurey§liliği" görü§ünün savunucusu olarak kabul edilen 
Ma verdi, kendisinden beklenen görevi hakkıyla lfa etmİ§tİ. 

:!'> 
Zehebi, A'lam XVIII, s. 468 vd: Değeri o kadar yüksek bir alimdir ki, vefat ettiğinde 
talebderi teessürlerinden minherini parçalamı§, okka ve divitlerini kırmı§, hocalarının 
arkasından bir sene yas tutmu§lardı. Bkz. es-Subki V, s. 268 vd; İbn Hallİkan III ,  s. 168 
vd . 

. ıo el-Leknevi, s. 1 20; O.Turan, Türk Cihan .. . , s. 282. 
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lbs i ı  bir meseleye bile müdahaleden uzak durmayan Cüveyııi'ıı iıı 
h iLlfet ve saltanat konularında da söyleyecek sözleri, açıklayacağı fik i rleri 
olmalıydı. Nitekim o, selefi Maverdi'nin yolundan gidip, bahsedilen ıııe
sele üzerine müstakil bir eser kaleme alarak Maverdi gibi hilafetiıı 
Kurenliliği görü§ünü savunmu§ ve eserini "Gıyaseddin" lakaplı Nizamül
mülk adına sunmu§tur. " Bu yüzden eserine "Gıyasu'l-Umem fi İltiyasi'z
Zulem" adını vermi§tir. Eserinin ilk bölümünü sekiz baba ayırarak, b irincı 
babda imametin gerekli olduğunu i§leyip; ikinci babda imametin nassla 
tayin edildiği görü§ünde olan Şiilerin fikirlerini çürüterek, Hz. 
Peygamber'in "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" sözü ve 
Hz. Ali'ye hitiben "Sen, bana, Harun'un Musa'ya olan durumu gibisin" 
sözlerini geni§çe açıklayarak bunların manalarını tahlil etmekte, Hz. 
Peygamber'in kendi yerine halife tayin etmesinin aklen mümkün 
olamayacağını izaha çalı§maktadır.:' 

Cüveyni, eserinde ayrıca imarnın seçimi, imamda bulunması gereken 
özellikler, görevinden aziedilmesi ve imama yardımcı olan memurlardan 
bahsetmektedir. İmamda bulunması gereken prtların ba§ında Kurey§'ten 
olma prtı, Cüveyni için de vazgeçilmez bir esastır." İmama ve valilere 
gerekli olan i§lere bir bölüm ayrılmı§tır. O tamamen dini ve siyasi otori
teye sahip bir imam (halife) dü§ündüğünden olsa gerek ki, imarnın itaa
tinden çıkanlara kar§ ı asker sevk etmekten tutun," sınır bölgelerinde kale
ler yaparak bunların ihtiyaçlarının kaqılanmasına kadar birçok §eyi ima
rnın görevleri arasında gösterir." 

Hilafet-Saltanat konusundaki tartı§maları en iyi bilen phıslardan biri 
olan Nizamülmülk devletin gücünü Sultan adına elinde bulunduran phıs 

11 İzmirli İsmail Hakkı, "İmamu'l-Harameyn ... ", s .3 1 .  
J.: ... 

Cüveyni, Gıyas . . .  , s .  5 9  vd; A.K.Lambton, State And Governement In Medıval Islam, 
London -, s .  1 05:  Cüveyni, bu eseri yazmakla da iktifa etmemi§, o dönemde Şilierin ima
mete inanınayı iman esaslarından kabul etmeleri sebebiyle, hem onların görü§lerini ı ı  
doğru olmadığını ispat, hem de Ehl-i sünnetin bu noktadaki görü§Ünü ortaya koyma 
bakımından "Akide" konusunda yazdığı "ei-Akidetü'n-Nizamiyye fi'l-Erkani'l-İslamiy
ye" adlı eserinin son bölümünde bunun bir iman meselesi olmadığını zikrettikten sonra, 
imarnın Kuren'ten ve seçim yoluyla gelmesi gerektiği görü§ünü dile getirmi§tir. Bkz. 
C üvey ni, el-Akfdetü'n-N izamiyye . . .  , s. 1 26 vd. 

ll -
Cüveyni, Gıyas . . .  , s. 92. 

:w -
Cüveyni, Gıyas . . .  , s. 1 50. 

lS • 

Cüveynf, Gıyas . . .  , s. 1 63.  



olarak bu mcscledcki tavrını açıkça saltanattan yana koymu§ ve yazdığı 
"Sıyaset-Name" adlı eserinde saltanatın mqruiyetini savunmu§tur. 
Nizamülmülk'ün bu eserini emsallerinden üstün kılan §ey, geçmİ§ millet
Ierin idarelerinden örnekler vererek bol tarihi malzeme sağlamanın ya
nında,"' yaptığı mukayeselerle de Melikph dönemi Selçuklu Devleti'nin 
sosyal bünyesini açıkça ortaya koymasıdır.37 V ezir'in bu eseri yazmaktaki 
gayesi Selçuklu idares ini olduğu gibi tasvir etmekten öte, zamanın prtla
rına ve inanı§larına göre iyi bir devlet nizarnının nasıl olması ve ba§arılı bir 
hükümdarın neler yapması gerektiğini anlatmasıdır.38 

Nizamülmülk'ün eserinde, çağda§ı ve hilafet fikrinin en büyük 
teorisyenlerinden olan Maverdi'nin eserindeki hilafet, halifenin seçimi, 
vezirliğin kısırnlara ayrılması gibi hususların hiçbiri bulunmaz. Zira onun 
konu edindiği sistem, halifelik kurumuna kar§ı sultanın aristokratik yö
netimi altında geli§en monar§İk s istemdir. Nizamülmülk'ün siyasi teorisi 
tamamen Müslüman s iyasetinin sultanlıkla karakterize edilen belli bir 
dönemini yansıtmaktadır. Halife konusuna hiç atıfta bulunmaması ve 
Selçuklu yönetimiyle Abbas) Halifesi arasındaki hukuki ili§kiler konu
sunda özenle hiçbir §ey söylememesi bunun açık delilidir. Aynı dü§ünce
nin gereği olarak, Maverdi gibi müelliflerin bahsetiği "emir-i müstevli" 
(i§galci, gasıp emir) ifadesi, Nizamülmülk'ün eserinde hiç geçmez.39 As
lında O, halifenin otoritesinin kaynağını mqrula§tıranlara kar§ı, sultanın 
otoritesınİn kaynağını mqrula§tırmakta ve bu hususu tartı§maya açma
maktadır. O'na göre, sultanın otoritesinin kaynağı halife değildir, bu ta
mamen Tanrı'nın sultana ikramıdır.4D Bu sebepten de, yaptıklarından do-

ıo Nizamülmülk, eserinde tarihi bir metot takip etmekte, anlattığı vakaların doğruluğu için 
sık sık tarıhi olayların §ahadetine müracaat etmekte, bu konuda İslam'dan önceki İran, 
Türk ve Çin tarihinden misaller vermektedir. Bkz. H.H.Şirvani, a.g.e., s. 1 5 1 .  

37 Nizamülmülk, bahsedilen b u  eserini Sultan Melik§ah'ın isteği üzerine kaleme almı§tır. 
Bu eser bir gündelik yönetim kitabı veya idari sistemin geli§mesi için pratik teklifler içe
ren bır kitap olmayıp, fiili siyasi durumdan zuhur eden ve onbirinci yüzyılda İslam siya
set hayatının ula§mı§ olduğu noktayı ifade eden siyasi teorinin kaleme alınmı§ §eklidir. 
Bkz. M.Rüknüddin Hassan, "Nizamülmülk", İ.D. T. II, İstanbul 1 990, s. 379. 

ll İbrahim Kafesoğlu, "Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri Siyasetname ve 
Türkçe Tercümesi", T.M. XII, ( 1 955), s. 23 1 vd. 

39 
M.R. Hassan, a.g.m., s. 3 8 1  vd. 

4D 
M.R.Hassan, a.g.m., s. 383. 
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layı · ı  aı ı rı 'ya l ı csap vermek durumundadır. Bunun İçın sultan kullarına ıyi 
davranmalı, halkın İ§lerinden gafil olmamalıdır." Nizamülmülk, bu 
dü§üncesiyle mensubu olduğu İran saltanat sisteminden daha çok, bağlı 
bulunduğu Sultan'ın mensubu olduğu Türk saltanat sisteminin İs lami 
değerlerle bezenmİ§ §eklini ortaya koymaktadır.'-

Nizamülmülk'e göre: "Din İ§lerini ara§tırıp sormak, farzları ve 
sünnetleri gözetmek, yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek, din alimle
rine saygı göstermek, maİ§etleri için gerekeni, Beytü'l-Mal'dan ayırıp ta
yin etmek, zahidlere ve perhizkarlara hürmet etmek, padi§aha vaciptir."" 
Bu §ekliyle sultan, halife gibi hem "kı§la"nın, hem de "dmi"nin ba§kanı 
durumundan çıkarılıp, sadece siyasi otoritenin temsilcisi olarak görül
mektedir. Din İ§leri için o sahanın uzmanlarına müracaat etmesi yine, 
sultana tavsiye edilen hususlardandır. Kaldı ki, Nizamülmülk'ün eserinde 
tanımlanan sultan; halifeliğin gerileyİ§İ ile ortaya çıkan İslam s iyasi haya
tında yüzyıllarca devam eden tipik Müslüman sultandır." O, diğer s iyaset 
bilimcileri gibi, sadece teoride kalmamı§, çok baprılı politik tecrübelere 
de sahip olduğundan dolayı, tavsiyeleri hayatın içinden ve tecrübelerin 
süzgecinden geçerek eserine yansımı§tır.'' Nizamülmülk'ün eseri Arap ile 
Arap olmayanların kültürleri arasındaki mücadelenin, nispeten birincisi
nin zevale ermesi üzerine, ikincisinin siyasette ortaya konmu§ §eklidir.'• 

4 1 Nizamülmülk, Siyaset-Name, s. 1 7; A.K.Lambton, a.g.m., s. 6 1 .  
4� Gerçi M.R.Hassan, İran monar§İ sisteminin taklit edilerek, Selçuklu feodal sisteminin 

zaptu rapt altına alınması, dediği sultanlık sistemini İran geleneğine bağlarsa da (Bkz. 
M.R.Hassan, a.g.m., s. 388) ,  Türk devlet geleneğinde hükümdarın Tanrı'dan kut alması 
olayını bildiğimiz için biz, meseleye farklı bakmaktayız. Ayrıca vezir her §ey i yle sultanın 
vekili sıfatı ile hareket eden ve sultana kaqı sorumlu olan birisi olması hasebiyle [Bkz. 
Aydın Taneri, "Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Vezirlik", TA.D. V /8-9 (1 967), s. 97 
vd] , kendinden ziyade, sultan ın görü§lerini yerine getirmekle mükelleftir. Her ne kadar, 
Selçuklu döneminde kalem erbabı olarak İranlılar görev yapsa da, saltanata ve askeri 
güce Türkler hakim olduğu için, idari meselelerde de onların dü§ünceleri ve teamülleri 
geçerliydi. Bu sebepten Nizamülmülk'ün sultanlık telakkisini Iran geleneğine bağlamak 
yerine, Türk geleneğinin İslami değerlerle bezenmİ§ §ekli demek daha doğrudur. 

43 • ı lk . Nızamü mü , Sıyaset-Name, s. 75. 
44 • ı lk . .  d M.R.Hassan, a.g.m., s. 395: Buna rağmen M.R.Hassan'ın, Nızamü mü 'ün teorısın c 

sultanın hem dini, hem de siyasi otorite olması için uğra§ıldığı yolundaki görü§üne (Bkz. 
M.R.Hassan, a.g.m., s .  393) katılmak mümkün değildir. 

45 ş: . 
H. H. ırvanı, a.g.e., s. 1 52. 

46 H.H.Şirvani, a.g.e., s. 1 64. 



.122 / S I ' I .<." I I K I . I I I . A IU N  l l i N I  S I Y A S I ' l i  

Selçuklular dönemindeki yukarıda sözkonusu edilen teorisyeıı leriıı 
dı§ ında "Orta Yolcu" olarak bilinen Gazali'yi de dikkatlice incelemek 
gerekir. Zira Gazali, döneminde yapılan bu hilafet-saltanat tartı§malarının 
içinden gelmektedir. O, bir taraftan "hilafet" görü§ünü savunan Cüvey
ni'nin yanında yeti§ıni§, diğer taraftan "saltanat" görü§ünü benimseyen 
hem§ehrisi Nizamülmülk'ün yakın desteği ve yardımını görerek Bağdad 
Nizarniye Medresesi müderrisliğine getirilmi§ birisidir." Aldığı eğitim 
gereği "hilafet"in me§ruiyeti görü§ünü tahsil etmesine rağmen, Selçuk
luların deği§tirilemez hakimiyetinin gerçeğini de teslim etmek zorunda 
kalmı§tır. Esasen o, İslam alemi için beliren iç ve dı§ tehlikelere kar§! en 
büyük koruyucu rolünü üstlenen Selçukluların yaptıklarını ve vazgeçil
mezliğini de görmekteydi. Bu durum Gazali'yi, bu iki görü§ arasında bir 
uzla§ma bulmaya sevk etmi§ ve "hilafet"i kabul eden, fakat "saltanat"ı da 
reddetmeyen yeni bir fikir ortaya çıkmı§tır. 

Yapdığı çağın problemlerini gören Gazali, dünya i§lerinin siyasetsiz 
olmayacağını da bilmekte ve kendi eserinde, be§eriyetin ıslahı ile dünya ve 
ahirette selamete ula§tıracak doğru yolu gösteren siyaseti kısırnlara ayır
makta, peygamberlerin siyasetinden sonra halife ve sultanların siyasetin
den bahsetmektedir.48 Dolayısıyla siyaseti, dinin ve ahiakın zorunlu bir 
sonucu olarak görmekte, hayatın prtları gereği bunun lüzumlu olduğunu 
beyan etmektedir." O'na göre, din; hem insan, hem de toplum hayatının 
temelini olu§turmakta, devlet de dinin koruyucusu görevini ifa etmekte
dir. Bu bakımdan, devlet zayıflarsa veya ortadan kalkarsa, dinin oturduğu 
temel de ortadan kalkmı§ olur."' Gazali'ye göre, bu siyasetin İcra edildiği 
ve insanların ihtiyaçlarının karı§ıklığa meydan vermeden yerine getirildiği 
müessese de devlet kurumudur. İnsanın yaratılı§ı bunu gerektirdiği gibi, 
meydana çıkan ihtiyaçlar da bunu gerektirir." 

47 
A.K.Lambton, a.g.e., s. 1 07. 

48 Gazali, İhyau I ,  s. 1 3 ; Türkçe ter., s .  40. 
49 Fahrettin Korkmaz, Gazali'de Devlet, Ankara 1 995, s .  4 1 :  Gazali bu dü§üncesini Kur'an

ı Kerim'de bulunan "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamber'e ve sizden olan ülülemre 
(idarecilere)de itaat edin ... " (Nisa Suresi, 59. ayet) ayetine dayanarak dile getirmektedir. 
Zira bahsedilen dönemde İslam için beliren tehlikelerin farkında olan Gazi!� İslam' ı bu 
tehlikelere kaqı savunacak Müslüman sultanı n gerekliliğini kavramaktay dı. 

"' Ünver Günay, "Gazali'nin Toplum Görü§ü", Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Kayseri 
1 988, s. 1 74. 

" H.H.Şirvani, a.g.e., s. 1 78 ;  Mücahid, a.g.e., s .  1 6 1 .  



İ§lerin yürütülmesi ve insanların idare edilmesi için halkın ba§ında l ı i 
rinin bulunması gereklidir ki, bu phıs Hz. Peygamber'in " İmaml.ı r  
Kurentendir" sözüne dayanılarak Kurey§ kabilesinden olmalıdır.'- Gazali, 
bu görü§üyle klasik Kurey§lilik görü§ünü devam ettirdiğini göstermekte
dir. Fakat yapdığı olaylar, özellikle de Fatımİler tarafından yaratılan teh
like, Gazali'ye selefieri Maverdi ve Cüveyni'den deği§ik §eyler söyleme, 
yeni yorumlar yapma zarureti getirmi§tir. 

Gazali, imarnın yokluğu durumunda ümmetin i§lerinin fesada gidece
ğini, dini, iktisadi ve siyasi i§lerin bozulacağını ileri sürerek, halifenin 
gerekliliğini savunmakta, bunun da §eran vacip olduğunu ortaya koy
maktadır.53 Ona göre halife, selefierinin bahsettiği §ekilde her meselede 
yetki ve maharet sahibi kimse olmayabilir. Müctehid derecesinde bilgisi
nin olması da gerekmez. Zira, ihtiyaç duyduğu konularda alimlerden isti
fade edebilir." Maverdi'nin Büveyhilerin baskıları kaqısında bunalan ve  
güçsüzlqen halifenin hukukunu savunma, onun hukuki dayanaklarını 
gösterme çabaları; Cüveyni'nin her meselede etkili ve yetkili halife tanımı 
yerine, Gazali'de mevcut durumu izah ederek, halifenin mqruiyetini mü
dafaa gayretleri görülür. Çünkü, artık horlanan ve hakir görülen halife 
yerine, kendisine saygı duyulan, önünde diz çökülen ve istekleri emir 
kabul edilen bir halife vardır. Bu yönüyle Gazali'nin tanımladığı halife, 
selefierinin tanımladığı halifeden farklıdır. Fakat, Gazali'nin onlardan 
ayrılan yönü gerçekçi olması ve mevcut realiteden hareket etmesidir. 

Gazali'nin dü§üncesine göre, halife her konuda otorite sahibi birisi 
değildir. Bu yüzden de siyasi sahadaki otoritesini güç ve kudret sahibi 
birisine devredebilir. Gazali'nin dü§üncesindeki bu güç Selçuklulardan 
ba§kası değildir. Dolayısıyla Gazali'ye göre halife, adeta dini yetkilerle 
sınırlandırılmı§ olan ki§idir. O, bu tanımı getirmekle bir noktada selefie
rinin bahsettiği güçte (gerçek) halifenin olmadığını da kabul etmi§ ol
maktadır.'' Dolayısıyla Gazali'nin teorisinin en belirgin yanı, siyasi 

·
- İmam Gazali, el-İktisad . . .  , s. 1 1 5 .  

51 İmam Gazali, el-İktisad . . .  , s .  1 1 4; Leonard Binder, "Gazali", (tre. Y.Z.Cömert), İD.  T. 
II ,  İstanbul 1 990, s. 409; F.Korkmaz, a.g.e., s. 45. 

54 İmam Gazali, el-İktisad . . .  , s .  1 1 5 .  
'' E.Rosenthal, a.g.e., s. 60  vd. 
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gcrçckliliğidir. Gazali, mevcuttan hareketle teorisini gcli§tirmi§, prat ıgı 
olmayan nazari teorilerin kimseye fayda getirmediğini görmÜ§tÜr. O, 
geleneksel halife teorisinin yanında ondan öncekilerinin hiç bahsetmediği 
"sultan" kavramı ve ona bağlı olan siyasi otoriteden de bahseden bir fikir 
adamıdır. O, halifenin yanında sultanın varlığını da kabul ederek bunu 
akli ve siyasi bır gereklilıkle izah eder. : • Ayrıca o, selefi Maverdi gibi sadece 
halifenin me§ruiyeti üzerinde ısrar etmez. Meseleye daha çok Sünni dü
§Ünceden hareketle deği§ik bir yorum getirir. Bu yorumoyla Gazali, üniter 
(tek yanlı) sistemden ziyade, çok yanlı, çok unsurlu bir yönetimden yanadır. 
Hepsinden önemlisi halife ile sultanı irtibatlandırmakta, halife ile iktidarı 
elinde tutan ki§i arasında i§birliği öngörmektedir." O, bu dü§üncesiyle 
Maverdi'ye ters dü§müyor, Sünni teoriyi reddetmiyor, sadece zamanın siyasi 
§artlarını geleneksel Sünni dü§üncenın de kabul edebıleceğı bır üslupla 
açıklamak istiyordu." 

Gazali, teorisini sebep sonuç ili§kilerine dayandırarak izah etmekte, 
bu yönüyle sosyal bünyenin gereklerini dü§ünerek gerçekçi ve uygulana
bilir dü§ünceler üretmektedir. Ona göre sultanlık, bu haliyle düzenin 
korunması ve asayi§in sağlanması için gerekli zemin hazırladığı gibi, İs
lami faaliyetler için de müsait bir ortam hazırlamı§ olur. Bu sebeplerden 
dolayı sultan me§ru sayıimalı ve ona bahsedilen §eyleri gerçekle§tirecek 
birtakım imtiyazlar verilmelidir.59 Aksi taktirde dünyevi i§lerin barı§ ve 

so Gazall: "Din ve sultan ıki ıkiz kardqtır. Yıne bundan dolayıdır ki, din esas ve sultan 
koruyucudur. Esası, temeli bulunmayan bir bina yıkılınağa mahkum olduğu gibi, koru
yucusu bulunmayan bir §ey de yok olmağa mahkumdur. Binaenaleyh, akıllı olan bir 
kımse §U hususu kesinlikle kabul etmek zorundadır ki, insanlar, çe§itli sınıflarıyla, içinde 
bulundukları muhtelif durumlarıyla, arzularıyla ve birbirine aykırı görü§leriyle ba§ ba§a 
bırakılsalardı ve aralarında görü§üne hürmet ve itaat edılen ve onları fikirleri etrafında 
toplayacak güçte bir kimse bulunmasaydı, §üphesiz hepsi de en son ferdine kadar helak 
olurdu. Bu hastalığın ilacı ise, ancak bu dağınık ve birbirine aykırı fikirleri bir araya geti
rebılecek, çqitli görü§lere sahip insanları bir fikir etrafında toplayabilecek güce, kudrete 
sahıp ve kendisine itaat edilen bir sulranın varlığıdır. Bu da bize gösteriyor ki, dünya dü
zeni zorunlu olduğu için sultanın varlığı ve din düzeni için dünya düzeni zorunluluğu 
gibı, Ahiret saadetini kazanmak için de din düzeni zorunludur" demektedir. Bkz. İmam 
Gazalt, el-İktisdd. .. , s. 1 1 4; A.K.Lambton, a.g.m., s. 54. 

" L. Binder, "Gazali", İ.D.T. II, s .  406. 
'" L. Bınder, a.g.m., s. 4 1 3 .  
59 L.Binder, a. g.m., s .  4 12 :  Gazall, sultanın mqruiyetini tanırken, ona sınırsız yetkiler 

vermez. Aksıne din ve dünya i§lerinin düzeni için onu sorumlu tutar. Bu yüzden de, hü-
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düzen içerisinde, T ann'nın emirleri doğrultusunda yürütülmesi imkansız 
olur."' 

Gazali'nin en çok üzerinde durduğu hususlardan biri de, sultanların 
devlet i§lerinde alimiere ve tecrübe sahibi ki§ilere önem vermesi gereği
dir. ' ' Böylece Gazali'nin hilafet teoris inin üç unsuru ortaya çıkar: Halife, 
Sultan ve ulema. Bunların her biri Islami yönetimin ardındaki bir gücü 
temsil etmekte ve yine her biri bu otoritenin gerektirdiği i§levleri yerine 
getirmektedir. Bu yüzdendir ki, Gazali'nin teorisi s iyasi gerçekliliği 
yansıtmakta ve uygulama sahası bulmaktadır.'· Gazali, bu dü§ünceleri ile 
Hobbes, Locke ve Rousseau v.b. Batılı dü§ünürler gibi muhayyel insanla 
uğra§mamı§, aksine gerçeklerle uğraprak "Devlet" fikrini bu yönde geli§-

• • • 63 tırmı§tır. 

Ana hatlarını vermeye çalı§tığımız, Selçuklular dönemindeki önemli 
siyaset teorisyenlerinden Maverdi ve Cüveyni'ye göre otoritenin sahibi
nin halife olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlara kaqı saltanatı savunan 
Nizamülmülk'e göre ise otoritenin kaynağı sultandır. Gazali ise, orta 
yolcu olarak her iki görÜ§Ün uzla§masını temin etmi§ ve s iyaset teorisini 
bu yönde geli§tirmi§tir. 

Teori nasıl olursa olsun, uygulamanın ne §ekilde geli§tiğini ve otori
tenin kimin elinde olduğunu biz, tarihi kaynaklardan görebilmekteyiz. Bu 
otorite, Selçuklu Sultanları'nın elinde olan güç ve kuvvetin otoritesidir. 
Dolayısıyla bahsedilen dönemdeki bütün tartı§malara ve me§ruiyet ara
yı§larına rağmen Sünni İslam dünyasının lideri Selçuklular olup, hilafet 
makamına hürmet ve saygılarından dolayı, bu makamın durumunu tar-

kümdarın uyması gereken bazı kuralları belirterek bunlara tabi olması gerektiğini bildi
rir. "Eğer hükümdar adiise Tanrının, değilse §eytanın vekilidir" diyerek, sultanın so
rumluluğunun büyüklüğünü hatırlatır (Bkz. Ihrahim Agah Çubukçu, "Gazzali ve Siya
set", A. Ü.İ.F.D. IX, Ankara 1 96 1 ,  s. 1 28; M.Taplamacıoğlu, a.g.m., s. 9 1 ) .  Zalim s u l t a · 
nın kötülüklerini anlatılarak inanların ondan uzak durmaları gereği de, mütefckkir tar.ı 
fından insanlara tavsiye edilen hususlardandır. Bkz. İmam Gazali, /hya II, s. 1 42 vd. 

60 
M. Taplamacıoğlu, a.g.m., s. 90 . 

• , İ.A.Çubukçu, a.g.m., s. 1 29. 
� 

. 
d b L.Bın er, a.g.m., s. 4 1 3 ;  A.K.Lam ton, a.g.m., s. 54. 

O) Mehmet Taplamacıoğlu, "Bazı İslam Bilginlerinin Toplum Görü§leri", A {JJ r 1 J. X ı ı .  
( 1 964), s. 90. 
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t ı §mamı§lardır.'·• A ksine, yetkileri dini' liderlikre sınırlı kalan ha!lfen in  lıu 
durumunun devamını, kendi siyasi' nüfuzları açı sından da faydalı gör
mü§lerdir. Siyasi otoritenin, hemen hemen her önemli olayda belirleyici 
husus olduğu, ileride açıklanacağı gibi, Tuğru l Bey'in evliliği· ve 
Melik§ah'ın Halife'yi Bağdad'dan çıkarma te§ebbü slerinde de . görülecek
tır. 

Hilafet-Saltanat teorisyenlerini-n tartı§tığı ve neticede .İslami' bir hüvi
yet verdikleri "Sultan" mefhumu,'5 Selçuklulada birlikte yeni bir anlam ve 
muhteva kazanmı§, cihan§umul bir imparatorluk unvanı kadar gösteri§ li . 
yeni bir iddiayı temsil etm enin yanında,66 Abbas! Halifeleri tarafından da 
tanınmı§tır. Bunun en açık §ekfini-, Halife Kaim Biemrillah'ın Tuğrul Bey'i 

"' Selçuklular, idarelerini dini ve ilahi bir boyayla boyayarak ona kutsal bir nitelik 
kazandırdılar. Bu durum kaqısında halk d'a onlara itaat etmek mecburiyerinde kaldı. Bu 
idarelerine Hallfeyi de ortak kıldılar. Bu durum Hz. Ebu Bekir'in okuduğu hutbede . 
belirtmediği ilahi veebenin Tuğrul Bey tarafınd.an belirtilmesidir (Bkz. H.Malımud, 
a.g.e., s. 543) . Nitekim Tuğrul Bey'in Kadılkudat'a bir yazdığı mektupta kendinden: 
"Doğunun ve Batının meliki, İslfrm'ı ihya eden, İmaının vekili, Halifetullah olan 
Emiru'l-Müminin'in sağ eli (kuvveti) olan Şahin§ah-ı Muazzam'dan Kadılkudat'a" §ek
linde bahsetmesi bu dii§ünceyi· teyit etmektedir (Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 72) . Oysa· 
Hz. Ebfı Bekir, kendisini "Halifetullah" §eklinde sıfatlandırmamakta, " Hallfetu · 
Rasulillah" (Allah'ın elçisinin hallfesi) dedirtmekteydi". H. Mahmud, bu dü§üncenin 
Türklere İran'dan geçtiğini söylerse de (BK.z. H.Mahmfıd, a.g.e., s. 542 vd.) ,  bunun 
doğru olmadığını bilmekteyiz. Zi.ra İranlılardan farklı olarak Tiirklerde de hükümdara 
Tanrı tarafından "Kut" verilmesi, d"olayısıyla hükümdamı ilahi bir nitelik kazanması du
rumu mevcuttur. 

�· Selçuklularla birlikte halifenin otoritesiyle beraber anılmaya ba§layan "Sultan" kelimesi · 
Arapça'da "otorite" ve "hükümet" anlamianna gdmektedir. Önceden mücerred. bir isim
ken sonraları phıslar için kullanılmaya ba§lanmı§tır (Bkz. B. Lewis, İslam 'ın . . . , s. 80) .  

İbn el-Ömerl'nin "Mesaliku'l-Ebsar" adlı eserinde· belirttiğine göre; · bu· sultan· kendi. 
egemenliği altında meliklerin bulunduğu bi"r kimse ise "Melikü'l-Mülfık" tabiri ile; or
duları büyük, ülkesi ve hükümranlığı geni§se "es-Sultanu'l-A'zam" tabir-i" ile; Selçuklu Eır 
gibi deği§ik iklimlerde sultanın adına hutbe okunuyorsa o taktirde "S"ultanu 's-Salatin" 
§eklinde kullanılması lazım gelir [Bkz. Mu hammed. Abdulhay el-Kettani, et- Tertitibu 'l� 
!dariyye I (Hz. Peygamber in Yônetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar), (tre. Ahmet 
Özel), İstanbul 1 990, s. 92] . M. Hamidullah'a göre: "Türkler İs lam dinine girdikten· 
sonra yeni bir unsur getirdiler, evvela, asker, sonra devleti idare eden lıakiki bir kudret 
olarak kumandan oldular. Hallfelerle yan yana orada evvela bir Emirü'l-Ümera (kuman
danlar kumandanı) ve daha sonra bu kumand-an bir (sultan) göründü, devJet otoritesi · 
taksime uğradı ve idare, halifenin adına icrayı hükümet eden sultanın eline geçti." Bkz. 
Muhammed Hamidullah, İsliima Giri�, (tre. Kemal Ku§çu), Ankara -, s . 155 .. 

"' B.Levis, Islam'ın . . .  , s. 8 1 .  
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Bağl L1d 'a d.ıvct etmesi ve Besasirl: gailesinin ortadan kaldırılmasıııdaıı 
sonra Tuğru l Bey'e "Meliku'l-Mqrık ve'l-Mağrib" (Doğunun ve Batının 
Sultanı) unvanını vermesinde görmek mümkündür.'' 

Selçuklu Sultanları, her ne kadar dini önder olarak halifenin hizme
tinde idiyseler de, iktidarı kimseyle payla§madan ve tek ba§larına, İslam 
adına, bağımsız olarak ellerinde tuttular:' Halife'nin ü lkesi artık Selçuklu
lar ülkesinin bir parçası haline gelmi§, görünü§te Sultanlar Halife'nin em
rinde olduklarından dolayı, Abbas! Halifesi'nin gücü ve kudreti artmı§tı. 
Fakat bunlar sadece §ekilden ibaretti. Hakikatte Abbas! Halifeleri'nin 
nüfuzu kısılmı§, ülkenin her tarafındaki minberierde onların adı okunma
sına rağmen, bu sembolik olmaktan öteye gidememi§tir. Halifelik, artık 
dini tqrifat ve ba§kanlık haline dönü§ınÜ§; halifeler de dini ve içtimal: 
meseleler yerine, dini §airleri ve phsiyetleri himaye ile uğra§ITII§lardır."' 

Halifelik kaqısında güçleri iyice artan Selçuklu Sultanları, sultanlığın 
Müslümanlar için, en azından teoride, dini bir anlam ifade ettiğini bilmek
teydiler. Bu sebepten dolayı, İslam' ın ba§ı olarak, otoritelerinde dini bir 
temel olduğunu iddia etmi§ler, fakat bu iddiayı siyasi ve askeri alanla s ı
nırlamasını da bilerek, dini liderliği halifeye bırakmı§lardır.'" Selçukluların 
bu dü§üncesi, dönemin siyaset teorisyenlerince de desteklenmi§tir. 
Nizamülmülk eserinde, saltanatın Allah'ın vergisi olduğunu ve sultanın 
bu nimete kar§ı Allah'a kar§ı sorumlu olduğunu belirtirken;" Gazall de, 
"Din ve sultan iki ikiz kardqtir. Yine bundan dolayıdır ki: Din esas ve  
sultan koruyucudur. Esası, temeli bulunmayan bir bina yıkılınağa mah
kum olduğu gibi, koruyucusu bulunmayan bir §ey de yok olmağa mah
kumdur", " ... dünya düzeni zorunlu olduğu için sultanın varlığı ve din 
düzeni için dünya düzeni zorunluluğu gibi, Ahiret saadetini kazanmak 
için de din düzeni zorunludur""§eklinde yorum getirerek sultanın varlı
ğını mqrula§tırmakla kalmamı§, ona dini bir gereklilik de vermi§tir. 

67 İbnu'l-Esir X, s .  633 vd; Zehebi, el-İber II, s .  293. 
tıfl • .• • 

N orman Itzkowitz, Osmanlı Imparatorluğu ve Islami Gelenek, (tre. Isınet Ozel), Istan-
bul 1 989, s .  22.  

69 M.H.Şendeb, a.g.e., s. 3 1 .  
'" B.Levis, İslam' ı n  . . . , s .  8 1 .  
71 Nizamülmülk, Siyaset-Name, s .  1 5 .  
'- İmam Gazali, el-İktisad . . . , s. 1 14 ;  A.K.Lambton, a.g.m., s .  54. 
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B-SELÇUKLU SULTANLARI'NIN HALIFELER LE MÜNASEBETLERi 

Tarihi seyri içerisinde geli§erek ve deği§erek Selçuklular dönemine 
kadar gelen Halifelik kurumu, Selçuklulada birlikte yeni bir güç ve kuv
vete kavU§ffiU§tU. Artık horlanan ve hakir görülen halifeler gitmi§, onların 
yerine kendilerine saygı duyulan, hürmet gösterilen halifeler gelmi§ti. Bu 
durum bir yandan halifelerin eski güç ve kudretlerine yeniden kavu§ma 
arzularını kamçılarken, diğer taraftan mevcut siyasi otorite ile kuvvet ve 
yetki payla§ımı meselesini de gündeme getirmi§ti. Bu konuda dönemin 
alimleri ve siyaset bilimcileri deği§ik görü§ler ileri sürerek meseleyi hu
kuki zemine oturtmaya çalı§ffiı§larsa da, hayatın akı§ı ve siyasi zaruretler 
her zaman bu teorileri haklı çıkaracak uygulamaları ortaya koyma imkanı 
vermemi§tir. Halifeler ile Sultanlar arasında çe§itli sebeplerden kaynakla
nan birtakım çatı§malar ve ili§kiler ağı yapnmı§tır. 

1 - T u ğ r u l  B e y D ö n e m i  ( 1 0 4 0 - 1 0 6 3 )  

Selçuklu Sultanları ve Halifelerle olan ili§kilerinin ilk ve en geni§ §e
kilde yapndığı dönem, hiç §Üphesiz ki Tuğrul Bey dönemidir. Sünni 
dünyanın lideri olan Halife ile ilk temasa geçen ve onun yanında siyasi bir 
güç olarak yer alan da Tuğrul Bey olmu§tur. Bu sebepten dolayı Tuğrul 
Bey zamanındaki Halife-Sultan ili§kileri sonraki deviriere göre daha bü
yük önem arz etmektedir. 

a - Halifeyle Yazqma ve Hak imiye t in  M e §ru iye t  Kazanmas ı  

Abbas) Halifeleri, Selçuklular Devleti kurulmadan önce de, Türk sul
tanları ile yazı§malar yapmı§lardı. Özellikle Halife Kadir Billah (99 1 -
1 030),  gittikçe güçlenen ve halifelere baskı yapan Büveyhilerin tasallurun
dan kurtulmak için Gazneli Mahmud'un (997- 1 030) desteğini isternek 
mecburiyerinde kalmı§, onlara güvenerek Büveyhileri tehdit etmi§ti. 
Babasından sonra tahta geçen Mesud ( 1 030- 1040) da aynı politikayı de
vam ettirmi§, Abbas) Halife'sine elçilerle birlikte hediyeler göndermi§ ve 
hürmette kusur etmemi§ti.' ' Bu §ekilde ba§layan Türk hükümdarlarıyla 
yazı§malar Kaim Biemrillah ( 1 030- 1074) zamanında da devam etmi§tir. 

1 1  
Abdulmecid Bed evi, a.g.e., s. 1 75 vd. 
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Selçukluların Horasan'da varlıklarını kabul ettirerek devletlerini kur
malarıyla birlikte, Abbasiler ile münasebetlerin ba§ladığı görülmektedir. 
Nitekim Sultan Mesud ikinci defa yenilgiye uğratılarak Tuğrul Bey, 
Nisabur'da tahta oturup "Sultanu'l-Muazzam" unvanı ile kendi adına 
hutbe okutmu§ ve devletin istiklalini ilan etmi§ti. , .Bu sırada Çağrı Bey ve 
diğer Oğuz Beyleri'nin Rey, Hemedan ve Cebel bölgelerine akınlar yapıp, 
yağmalarda bulunması üzerine Halife Kaim Biemrillah Tuğrul Bey'e bir 
elçi göndererek, yağma ve akınlardan vazgeçmelerini, bunun yerine ele 
geçirdikleri beldelerde ımar faaliyetlerinde bulunmalarını istemı§tı 
( 1  038) .D Selçuklular, Halife'nin elçisi Ebu Bekir et-T usi'nin kendilerine 
gönderilmesinden son derece memnun olarak bayram etmi§ler ve elçiye 
onüç " kat hilat giydirmi§lerdi.77 

Abbasi Halifesi'nin elçi göndermesi Selçuklular ile Halife arasında ilk 
diplomatik temastır. Nitekim İslam dünyasının lideri Halife'den kendile
rine elçi gelmesi, Selçukluları da son derece memnun etmi§tir. Zira elçinin 
gelmesi demek; onların Halife'ce tanınması anlamına gelmekteydi ki, 
devletin yeni te§ekkül döneminde bu büyük önem arz etmekteydi. Aynı 
zamanda Halife'nin isteklerine son derece titizlikle uyulması da onların 
bu diplomatik münasebete verdikleri değeri gösterir . 

. 
, Ravendi I, s. 95-; M.A.Köymen, Büyük .. . . ı,- s. 2 77; Şakir . Mustafa, Mevsuatu Düveli'l
Alemi'l-İsldmf ve· Ricaliha III, Beyrut 1 993, s. 680;- Sencer Divitçioğlu, Oğuzdan Sel
çuklu ya, İstanbul 1 994, s. 80. 

H f . Hali e' nin yağma yapılmaması isteğine rağmen Çağrı Bey Nisabur ve civarını yağmala-
mak istemi§se de, Tuğrul Bey buna §iddetle kar§ı çıkarak; "Ramazan ayı haram aydır, bu 
ayda yağma olmaz". diyerek engellemi§ti. Ramazan ayından sonra Çağrı Bey yağmalara 
devam edince, bu defa da H alife'nin mektubunu göstererek onları bu i§ten vazgeçirmek 
istemi§ti. Fakat yağma fikrinin kuvvet kazandığını görünce, bir hançer alarak: "Eğer 
herhangi- bir §ey yağmalarsanız Allah'a yemin olsun ki, bununla kendimi öldürürüm" 
diyerek yağma yapılmasını engellemi§ti (el-Bundari, ·çağrı Bey'in bıçağını çekerek eğer 
yağma yapmam engellenirse kendimi öldürürürüm dediğini nakletmektedir. Ibnu'I-Esir 
ise bu i§i. yapanın Tuğrul B"ey olduğunu söyler). Çağrı Bey'in gönlünü ho§ etmek için de 
Nlsabur halkından 30 000 dinarı takside alarak Çağrı Bey'e vermeyi kararla§tınlı. 
Nisabur'da Mesud'un tahtına oturan Tuğrul Bey, halka- kar§ı. gayet adil davranarak haf
tada iki gün mazlumların davalarına bakmak üzere meclis kurmaya ba§ladı. Bkz. Ibnu'I
Esir IX, s. 458 vd; Mevdudi, Selçuklular . .. , s. 1 37.  

• Onüç sayısının özel  bir anlamının olup olmadığını bilememekteyiz. 
77 

el-Bundari, a.g.e., s. 4. 
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Selçuklular, Sultan Mesud'u Dandanakan'da ( 1 040) kesin bir yenil
giye uğrartıktan sonra;' Horasan'da hakimiyetlerini kesinle§tirdilcr. 
Topladıkları ilk kurultaycia Abbas) Halifesi ile temasa geçme karararı ala
rak, dönemin önde gelen alimlerinden Ebu İshak el-Fukkai'yi bir mek
tupla birlikte Halife'ye gönderdiler. Bu mektupta: "Biz Selçuk-oğulları 
kullarınız, mukaddes peygamberlik huzur ve devletinin her zaman taraf
tarı olan ve ona itaat eden bir kabile idik. Her zaman gaza ve cihada çalı§ı
yorduk ve büyük Kabe'yi ziyarete devam ederdik. Bizim aramızda ileri 
gelmi§ ve muhterem lsri'il bin Selçük adlı bir amcamız vardı. Yemin-ed
Devle bin Sevük-tekin onu, cürüm ve kabahati olmadan, yakalayıp, 
Hindistan'da Kalendr kalesine göndererek, yedi yıl hapsetti. Nihayet o, 
orada ömrünün sonuna erip öldü. Bizim akraba ve taallukatımızdan bir 
çoklarını kalelerde mahpus tuttu. Mahmut ölüp yerine oğlu Mes'ud ge
çince, memleket İ§leriyle uğra§mayarak, eğlence ile gezip dola§makla 
me§gul oluyordu. Muhakkak ki Horasan'ın me§hur ve ileri gelenleri, 
kendilerini himayemiz altına almamızı istediler. Mes'ud'un ordusu üzeri
mize geldi. Aramızda ilerlemeler ve gerilemeler, mağlubiyetler ve galibi
yeder oldu. Nihayet iyi baht yüz gösterdi. Son defasında, Mes'ud, büyük 
bir ordu ile bizzat üzerimize yürüdü. Tanrı'nın yardımı ve Peygamberin 
temiz ve mukaddes huzurunun ikbali ile, bizim taraf galip geldi. Mes'ud 
mağlup, zelil ve bayrağı ba§ a§ağı gelmi§ bir halde, s ırt çevirip kaçarak, 
ikbal ile devleti bize bıraktı. Tanrı'nın bu vergisine §ükür, bu yardımına 
hamdolmak üzere adalet ve insaf ile hareket ettik, zulüm ve adaletsizlik 
yolundan ayrıldık. (Şimdi) istiyoruz ki, bu İ§ din yolu ile Emir el-Mümi
nin buyruğu ile olsun." denmekteydi.'• 

Mektubun muhtevasına dikkat edildiğinde Selçukluların Halife ka
tında me§ruıyet aradıkları ve me§ruİyetlerinin tanınması için Islami esas
lara ne kadar bağlı olduklarını vurguladıkları görülmektedir. Halife tara
fından daha önceden mqruiyeti tanınan Gazne Sultanları'nın zülüm ve 
haksızlık yaptıkları, oyun ve eğlence ile uğra§tıkları zikredilerek, onların 
bir Müslüman sultanın yapmaması gereken §eyleri yaparak me§ruİyetle-

. ' Ebu'I-Fida II, s. 1 64 vd; Azım!, a.g.e., s. 3. 
79 

Ravendi I, s. 1 0 1  vd; ei-Bundari, a.g.e., s. S ;  M.A.Köymen, Büyük .. . I, s. 359 vd; 
S.Divitçioğlu, a.g.e., s. 83. 
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rinı bylwt t ı kleri de, açıktan söylenmese bile, dalaylı yoldan -d i l e  get i ril
mektedir. Net icede kendilerinin, ö"iıceden cereyan eden tatsız olaylar I l a
life tarafından da bilindiği için, zulüm ve adaletsizlik yolundan ayrılarak 
devletlerini tesis ettiklerini, bu devletin de Halife'nin yüksek otoritesi ilc
tasdik edilmesini is tedikleri bildirilmektedir. 

Bahsedilen hususlar I§ ığında bakıldığında, her ne kadar siyasi olarak 
hakimiyetlerini temin etmİ§ olsalar da, Selçukluların Halife'nin menevi 
otoritesi tarafından tanınmak için gayret sarf ettikleri görülür. Bu İ§- için 
önceki sultanların yaptıkları fena §eyler hatırlatılarak, kendilerinin bu tür 
İ§lerden uzak durdukları, insanları mutlu edecek adil- bir idare tesis· ettik-
leri gösterilmeye çalı§ılmaktadır. Bu, o dönemde geçerli olan teamiilierin 
bir gereği olarak Halife tarafından tanınmanın lüzumundan kaynaklanan 
bir husustur. Zira Halife tarafından tanınmadıkça, o devletin me§ruİyeti 
kabul edilmemİ§ olurdu; Selçukluların· da bu- -dü§Ünceden ·hareketle; Ha
life'ye elçi göndererek tanınmalarını talep ettikleri anla§ılmaktadır. 

Tuğrul Bey, bir taraftan Halife tarafından tanınmak için yazı§ma 
yaparken, diğer taraftan Halife 'nin yüksek otoritesini tanıdığını uygula
malarıyla gösteriyordu. Nitekim kurultaydan sonra fethedilen ülkeler 
hanedan üyeleri arasında taksim edilerek buraların idareleri onlara tevdi 
edilirken, hutbelerde de Abbas! Halifesi'nin adı okunarak Halife'ye olan 
bağlılık gösterilmi§ oluyordu. Halife'nin doğuda itibarı artarken, tam tersi 
bir durumla Bağdad merkezinde gün geçtikçe durumu zorla§maktaydı. 
Bağdad'a hakim olan Şii-Büveyhiler, Halife'ye baskı yapmaya, - hatta 
Halifenin gelirlerine- el uzatmaya·ba§ladılar.'" Halife'nin ismini hutbelerde 
okutan ve onun tarafından tanınmayı bekleyen Tuğrul Bey, bu duruma 
rıza göstermedi. - Büveyhi Sultanı Celalu'd-Devle'ye bir mektup yazarak 
ona "ei-Meliku'I-Celil" §eklinde- hitap · edip, Halife'ye ve reayaya kar§ı iyi 
davranmasını istedi ( 435/ 1 043) .  Celalu'd-Devle,- giderek artan bir §ekilde 
güçlenen Selçuklulardan çekindiğinden dolayı yaptıklarından vazgeçerek 
Halife'nin gelirlerini iade- etti.8 ' G-erek -bahsedilen dönemde Horasan emiri 

80 İbnu'l-Eslr IX, s. 5 1 1 ;  İbnu'l-Cevzi XV, s.  285; Ebu'l-Fida Il, s. 1 66. 

8 1  İbnu'l-Cevzi XV, s. 289; İbn Kesir XII, s. 56. 
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olan Ihrahim Yınal'ın Bağdad'a gönderdiği,K2 gerekse Tu�rul Bey'in 
Celalu'd-Devle'ye gönderdiği mektuptan anla§ılacağı üzere, Selçukluların 
Bağdad'daki geli§meleri yakından takip ettikleri ve bölgeyle. ilgilendikleri 
anla§ılmaktadır. 

Rey §ehrini· kendisine merkez yaparak buraya yerle§en Tuğrul Bey, . 
1 043'de Halife'ye Ebu Talib Muhammed b. Eyyub'u elçi olarak göndere
rek,' ' ilk elçisi ile Halife'den gerekli iltifatı görmediğine kani olmu§ olacak 
ki, bu ikinci elçisi ile, Halife' den hizmetlerinden dolayı kendisinin daha 
fazla yüceltilmesini istedi. Elçi, Halife'ye: "Ben Arap saltanatının ba§ında· 

bulunan phsın vekiliyim (yahut bendesiyim) . Hakim olduğum bütün 
beldelerde Halife'nin adını ilan-ettim. Ahaliyi, seleflerim olan Mahmud ve 
Mes'ud'un valılerıiı.ın zulmünden kurtardım. Ben de her hangi suretle 
seleflerimin ma'dunu değilim. Onlar· da Halife'nin bir takım üiKeleri· idare · 
eden köleleri idiler. Ben ise hür insanların evladıyım ve Hün'lerin kral 
hanedanına mensubum. Bundan ba§ka seleflerim derecesinde saygı gör
mekle beraber bana yapılacak hizmetlerin ve beni ayırdeden meziyetlerin 
onlardan üstün olacağını sanıyorum" §eklinde, Tuğrul Bey' in mektubunu · 
i letti." 

Bu mektupta açıkça belirtildiği gibi, Tuğrul Bey, kendisini Halife'nin· 
vekili olarak acidetmekte ve yaptığı i§lerle Halife'nin pnını yücelttiğini 
bilmektedir. Kendinden önceki · sul tanların gördüğü ·· hürmet ve ilt ifatı 
hatırlatarak, kendisinin soy olarak onlardan daha yüce, hizmet olarak 
daha ileride olduğunu belirtip, bu hizmetlerine ve pnına yakı§ır unvan ve 
mükafat beklediğini göstermektedir. Bu istek belki de ilk elçisini gönder
diğind-e umduğunu bulamamanın vermi§ olduğu hayal kırıklığından kay
naklanmaktadır. Nitekim daha sonra bu beklentisine kavupcaktır. 

2 Büyük Kurultaydan sonra Halife'ye gönderilen ve Selç.uklu Devletinin tanınmasını 
isteyerr elçiden sonra, Horasan emtrliği görevinde bulunan İllrahim Yınal'ın da Bağdad'a 
( 1 042) bir mektup· göndererek: "Şehin�ah-i Selçuki Tuğrul Bey, Horasan ve Harezmin 
hükümdarıdır. Kendisi Bedevilerin hac yollarına neler yaptıklarını ve Allah'ın evinde 
ibadet için gidenlerin nasıl yakalayıp soyduklannı haber aldığı için Bağdad'a bir ordu 
göndermek için hazırlanıyor. Ordusunu izzet-ü ikram ile· ve hediyelerle kar�ılayarak 
sulh ve müsalemetin bütün dünyaya hakim olmasını temin için hazırlanın" �eklinde, 
Tuğrul Bey'in· niyetini bildirmi�ti. Bkz. Abfı'l-Farac I, s .  298; M.A.Köymen, Tuğrul 
Bey . . . , s .  35. 

8 3  İbn u'l-Cevzi XVI, s. 85. 
" A bfı'l-Farac I,  s . . 299"; M.A.Köymen, Tuğrul Bey .. . , s. 35.-
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Selçuklular ile A bbasi Hal if esi arasındaki bu elçi teatisinin belki de en 
önemlisi ve dönüm noktası olanı, Halife tarafından ünlü Şafii alimi Ma
verdi'nin 1 043'de Tuğrul Bey'e elçi olarak gönderilmesidir. Maverdi'nin 
elçi gönderilmesiyle birlikte Halife, Selçukluları siyasi bir te§ekkül ve 
devlet olarak tanıdığını kabul etmi§ oluyordu. Maverdi, o sıralarda Cür
can'da bulunan Tuğrul Bey tarafından §ehrin dört fersah dı§ında kar§ılan
mı§tır." Gerek Halife'nin elçisi olması, gerekse ilimdeki §Öhreti bakımın
dan Tuğrul Bey tarafından son derecede önemsenen ve §ehrin dı§ında 
kar§ılanan Maverdi, elçilik görevini ifa etmi§ ve Tuğrul Bey'in yanında bir 
sene kaldıktan sonra Sultan'ın Halife'ye olan bağlılığını bildirmek üzere 
geri dönmÜ§tÜ. Dönü§ünde, Selçukluları §ereflendirmesinden dolayı 
kendisine 30 000, Halife için 20 000 ve Halife'nin etrafındaki phıslara 
verilmek üzere 1 O 000 dinar hediyeyi de beraberinde getirmi§ti. "· 

Maverdi'nin geri dönü§ünde getirdiği haberler Halife için büyük 
önem arz etmekteydi. Büveyhiler tarafından devamlı baskı altında tutulan 
Halife, kendisine yeni müttefikler aramaktaydı. Beklediği müttefikin Sel
çuklular olması kuvvetle muhtemel olmakla beraber," onların Halife'ye 
gerekli bağlılığı gösterip göstermeyeceklerinden emin olmak lazımdı. Bu 
sebepledir ki, Maverdi gibi hilafet konusundaki teorik bilgilere vakıf, aynı 
zamanda Büveyhi Sultanları'na kar§ı Halife 'nin tarafı olarak görü§melere 
katılmı§ bir phsın gönderilmesi uygun görülmü§tÜ. Maverdi'nin gönderi
li§inde görünen sebep, kaynakların naklettiği meseleler olmasına rağmen, 
gerçekte Halife'nin zihninde uyanan istifhamlara beklediği cevapları al
mak için olduğu anla§ılmaktadır. Maverdi'nin Sultan'ın yanında bir yıl 
gibi uzun bir süre kalması da, Sultan'ın dü§üncelerini öğrenmek ve Ha
life'nin hukuki durumunu ona anlatmak için uygun bir zaman olmu§tur. 

sı Maverdi'nin gönderili§i İbnu'l-Esir'e göre, Tuğrul Bey ile Celalu'd-Devle ve Ebu Kalidr 
arasında sulh yapmak üzere; İbnu'l-Cevzi'ye göre, Tuğrul Bey'in fethettiği beldelerdeki 
çirkin i§leri terkederek halka ihsanda bulunmasını isternek içindir. Bkz. Ibnu'l-Esir IX, s. 
522; İbnu'l-Cevzi XV, s. 289. 

86 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 85 ;  İbnu'l-Esir X, s. 522; İbnu'l-Verdi I, s. 49 1 .  
7 Hz. Peygamber'in hadislerinde Türklerden bahsetmesi v e  onların Ortadoğu'ya gelerek 

bölgeye hakim olacakları yolundaki rivayetler muhtemeldir ki, Halife tarafından d.ı 
bilinmekte, Türkistan'daki geli§melerden dolayı da, Türkleri yardım alabileceği kuvvet 
olarak görmekteydi. Hz. Peygamber'in Türklerle ilgili hadislerinin yorumu için bkz. 
Zekeriya Kitapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı, İstanbul 1 980, s .  1 53 vd. 
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M;\verdi'nin verdiği izahat üzerine, Halife'nin Selçuklular ve B iiveylıilcri 
kendi menfaatleri açısından tarttığı ve öncekilerin tahakkümünden kur
tulmak için Selçuklular lehinde karar verdiği ileri sürülebilir."" Halife, 
Maverdi'nin getirdiği haberlerden umduklarının bulmu§ ve Tuğrul Bey'e 
güveni gelmi§ olmalı ki, daha sonraları onu Bağdad'a davet edecektir. 

Bu arada Bağdad'da yeni geli§meler olmu§, Celalu'd-Devle vefat et
mi§ (1 044 ), yerine M elik Ebu Kalidr geçmi§ti. Ebu Kalidr, Bağdad'a 
girerken Halife onu istikbale çıkmamı§, önceki sultanın vezirlerini 
göndermekle iktifa etmi§ti. Bağdad'da hakimiyetini sağlamla§tıran Ebu 
Kalidr (Ağustos 1 045) 'de adına hutbe okutınaya ba§ladı." Bağdad'da 
meliklerin be§ vakit davul çaldırması adet olmadığı halde ki, Adudu'd
Devle üç vakit çaldırmı§tı, Ebu Kalidr bq vakit çalınmasını emretti.90 
Meydana gelen bu geli§meler Halife'yi iyiden iyiye rahatsız ettiği için, 
daha önceden Maverdi vasıtası ile hakkında bilgi sahibi olduğu Tuğrul 
Bey'le tekrar temasa geçme gereği duydu. 

Görülen lüzum üzerine Halife, Tuğrul Bey'e yeni bir elçi daha gön
derdi (1 044 ). Elçinin götürdüğü mektupte dört mesele vardı: Fethettiği 
yerlerle yetinerek yeni yerler fethetmemesi, Halife'ye kaqı kesin bağlı 
kalması ve bunu yeminlerle teyit etmesi, Halka adil davranması ve fethet
tiği yerlerden adet gereğince Halife'ye vergiler göndermesi. Eğer bu prt
lar yerine getirilirse sizi §eref hilatleri ile süsleriz, sizi hükümdar tanıracak 
§eref unvaniarı veririz, denmekteydi. Tuğrul Bey, Halife'nin ileri sürdüğü 
birinci prt için: "Benim askerim pek çoktur ve bu memleketler onlara 
kafi gelmemektedir" cevabını verince; elçi de, "Bunun sebebi sizin bu 
memleketleri tahrip etmenizdir. Bütün dünyayı alsanız ve bu §ekilde 
tahrip etseniz size ve milletinize yetmez" §eklinde cevap verdi. İkinci prt 
için: "İstediğiniz bu yeminiere belki katipierin aklı erer, fakat benim ak
lım ermez. Benim hiç hata etmemek üzere kendimi zaptu-rapt altına al
mama imkan mı vardır?" dedi. Elçi buna: " Siz bütün kalbinizle bize bağlı 
olduğunuzu gösterir ve ancak doğru olanı yaparsanız, hatadan korunmu§ 
olursunuz" cevabını verdi. Sultan üçüncü prt için: "Ben dürüst hareket 

M.A.Köymen, Selçuklu . . .  , s. 1 68 .  
89 ibnu'l-Esir X,  s. 5 1 7; Ebu'l-Fida II, s .  1 67. 
"" İbnu'l-Cevzi XV, s. 293. 
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ı ç ın dikkat ediyorum. Şayet yanımdaki aç kimselerden bazıları kütii lük 
ediyorsa buna kar§ı ne yapabilirim?" cevabını verdi. Dördüncü madde 
için: " Istediğiniz verginin miktarını bana bildirin. Elimden gelirse geri 
kalmam" §eklinde cevap verdi. Muhakkak olan §Udur: Tuğrul Bey, bu dürt 
maddenin birini bile kabul etmedi.9 ' 

Halife'nin ileri sürdüğü ve hiçbiri Tuğrul Bey tarafından kabul 
görmeyen bu prtlara dikkat edilirse, Selçuklu Sultan'ı hakkında hala ba:1.1 
tereddütlerin olduğu, bu sebepten dolayı da, ondan birtakım güven art ı 
rıcı davranı§lar beklediğine hükmedebiliriz. Tuğrul Bey'in prtlara uyması 
kaqılığında hükümdarlığını tanıyacağını, §erefli unvanlar vereceğini 
vaadettiği dikkati çekmektedir. Belki de Halife, bu §ekilde davranarak, 
dönemin hukuki anlayı§I gereği İslam aleminde bir sultanın mqru kabul 
edilmesi için kendisi tarafından hükümdarlığının onaylanması ve uygun 
un vanlar verilmesi prtını dalaylı yollardan Tuğrul Bey' e hatırlatmaktadır. 
Tuğrul Bey'in gönderdiği önceki elçilerle birlikte ona uygun unvan ver
memİ§ olması da bu dü§ünceden kaynaklanmı§ olabilir. Ama, Halife'nin 
bu tutumuna kaqılık Tuğrul Bey de geli§en prtlarla, Halife'nin mecbur 
kalacağı ihtimalinin arttığını görerek, isteklerinden hiç birisini yerine ge
tirmemİ§tİ. Aslında her iki tarafta kendi isteklerini garanti altına almak 
dü§üncesinden dolayı, diğerinin isteklerini savsaklamakta, bununla bir
likte elçilik teatisi de devam etmekteydi . Bu ili§kilerin akı§ı içerisinde 
Tuğrul Bey'in, dönemin önemli Hanefi alimlerinden ve İsfehan kadısı 
olan Ali b. Ubeydullah el-Hatibi'yi ( öl. 1 07 4) 1 048 yılının ortalarında 
Bağdad'a elçi olarak gönderdiğini görmekteyiz.9' 

Halife ile ili§kiler geli§mekte iken Tuğrul Bey, Ebu Mansur b. 
Alau'd-Devle'nin elinde olan İsfehan'ı kuptarak uzun süre muhasara etti 
( 1 050) .9 ' Kuptmanın uzayarak dokuz ayı geçmesi üzerine sıkıntı içinde 
olan halk, Halife'ye elçi göndererek ondan §efaatçi olmasını istediler. 
Tuğrul Bey'in kendisinden me§ruİyyetinin tanımasını beklediğini ve bu 
isteğİn Tuğrul Bey'e ödün vermek anlamına geleceğini bilen Halife bu 

9 1 Abfı'l-Farac I, s .  302 vd; M.A.Köymen, Tuğrul Bey .. . , s .  36.  
92 el-Kure§i II, s .  577 vd. Tarafımızdan tespit edilen bu bilgi, diğer ara§tırmacıların eser !tL 

rinde geçmemektedir. 
93 İbnu'l-Esir IX, s. 562 vd; Ebu'l-Fida II, s. 1 70. 
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ı s tcğe s ıcak bakınadıysa da, sonradan ricada bulunmayı kabul edip "Mqru 
hükümdar", "Müslümanların s ığınağı" ve "Rüknüddin Sultan Tuğrul Bey" 
unvaniarını kullanarak mektup yazdı ve İsfehan ahalisi lehinde ricada bu
lundu. Halife'den istediği unvaniarı alarak mqruiyyetini tastik ettiren 
Sultan, Halife'nin ricasını yerine getirmenin yanında ona 20 000, adamla
rına da 2 000 dinar gönderdi. Bu tarihten itibaren sultanlık mührünün 
üzerine bir yay ve bu unvaniarı kazıttırmı§tır ki, bu iprete tuğra dene
cektir.94 İbnu'l-Esir'in ifadesine göre; "Tuğrul Bey'in elçilik heyeti 1 05 1  'de 
Bağdad'a ula§tı. Halife'nin vermi§ olduğu unvaniardan dolayı Sultan 
te§ekkür ediyordu. Halife'ye 1 O 000 dinarın yanında değerli mücevherler, 
elbiseler ve güzel kokular gönderilmi§ti. Ayrıca S 000 dinar Halife'nin 
yakınlarına ve 2 000 dinar da vezire gönderilmi§ti. Halife, Tuğrul Bey'in 
elçilerini büyük bir sevinç içerisinde kar§ılamı§, h eyetin geli§i bayram 
gününe tesadüf ettiğinden, üniformalar içindeki askerlerine bir kar§ılama 
merasimi yaptırarak, Sultan'ın elçilerine gücünü göstermek istemi§ti".95 

Zaman Tuğrul Bey'den yana i§lemi§ ve bekleyip de alamadığı unvan
Iarı İsfehan kuptınası s ırasında almı§ oldu. Halife'nin Tuğrul Bey'e bu 
unvaniarı vermesi ve bahsedilen unvaniarı kullanarak mektup yazması, 
Selçukluların Halife tarafından tam olarak tanındığının ipretidir. Kendi 
mqruiyetinin Halife tarafından da tanınması üzerine Tuğrul Bey, Türk 
geleneğinde hakimiyet s embolü olan yayı mührüne kazıtmı§ ve Halife'nin 
verdiği unvaniarı serbestçe kullanınağa ba§lamı§tır. Bağdad'a gönderilen 
mukabil elçi ve hediyeler de bu tanınmanın memnuniyetinin ifadesidir. 

b - S u l t a n ' ı n  B a ğ d a d ' a  D a v e t  E d i l i § i  

Tuğrul Bey'in Hemedan'ı zaptından sonra, Halife gizli bir elçi 
göndererek ( 1 052) Tuğrul Bey'i Bağdad'a davet etti."6 Bağdad'da durumun 
gittikçe Halife'nin aleyhine geli§mesi sebebiyle Halife'nin inadından vaz
geçerek Tuğrul Bey'e beklediği unvaniarı vermesi, Tuğrul Bey'in ise mq
ruiyet meselesini hallederek hukuken tanınan bir devlete kavu§ması, ta
raflar arasındaki güvensizlik meselesini sona erdirmi§ ve daha yakın ili§ki 
kurma gereğini ortaya çıkarmı§tır. 

94 Abı1'1-Farac I ,  s. 305. 
95 İbnu'l-Esir X, s. 580; Mevdudi, Selçuklular ... , s .  1 86 vd. 
% .  . 

Ibn Tağrıberdi V, s. 58 vd; M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . .  , s. 37. 
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Tıra l la r  aras ı ndak i yazı§malar devam etmİ§, bahsedilen olaydan iki yıl 
geçmeden, bazı kaynaklara göre bizzat Halife, bazılarına göre ise V ezir 
Reisü 'r-Rüesa Ibnü'l-Mesleme bir elçi göndererek Arslan Besasiri'ye kaqı 
Tuğrul Bey'i Bağdad'a davet etmi§ti . Elçi Tuğrul Bey'i ikna edebilmek için 
onun yanında uzun süre kalmak mecburiyerinde kalmı§tı. ' ' Tuğrul Bey'in 
daveti kabul etmesine kaqılık kendisine 300 000 dinar verileceği de vezir 
tarafından vaad edilmi§ti:' 

Halife'nin Tuğrul Bey'e son bir defa (dördüncü kez) müracaatından 
sonra, Tuğrul Bey, Halife'ye bir elçi göndererek, birtakım i§lerini yerine 
getirmek üzere Bağdad'a gelmek istediğini bildirdi. "' Tuğrul Bey: 
"Peygamber (Muhammed)e hizmetle §eref kazanmak istiyorum ve 
Mekke'ye gidip orada dua ve ibadette bulunmak emelindeyim. Hacıların 
geçtikleri bütün yolların emin olmasını diliyorum. Yollarda qkıyalık eden 
Maaddileri ( göçebel eri) ortadan kaldıracağım. Sonra Suriyeli asiler! e ve 
yanlı§ yol tutan Mısırlılada Allah'ın izniyle harp edeceğim" demekteydi. 
Halife de onun dini gayret ve harniyetini överek Bağdad'a gelme husu
sunda gecikmemesini rica etti."xı 

Seneler süren yazı§malar ve elçi teatisinin sonucunda Tuğrul Bey, is
teklerine kavu§manın yanı sıra, Sünni dünyanın liderliğini ele alacak 
yolculuğa çıkmaya hazırdı. Bir Türk sultanının Bağdad'a geli§i hem 
Abbasiler tarihi açısından, hem de Türk tarihi açısından bir dönüm nok
tası olacaktır. Şimdiye kadar Sünni inancın sadece müntesibi olan Türkler, 
bu tarihten sonra, ona muarız olan bütün siyasi ve fikri dü§üncelere kaqı 
da Sünniliğin müdafii olmaya ba§layacaklardır. Bu iç ve dı§ baskılar kaqı
sında neredeyse yok olma noktasına gelmi§ olan Sünni dü§üncenin yeni
den canlanmasını sağlayacağı gibi, onun fikri yönden de geli§erek kar§ı 

91 
Ravendi, Halife tarafından Tuğrul Bey'e gönderilen elçinin kadı Abdullah el-Ha§imi 
olarak ta bilinen Hibetullah b. Muhammed el-Me'muni adlı §ahıs olduğunu ve Tuğrul 
Bey'i Bağdad'a gelmeye davet ettiğini, fakat Sultan'ın i§lerinin çokluğundan dolayı bu 
davete icap edemediğini, bu yüzden de Hibetullah'ın Sultan'ın yanında üç  sene kaldığını 
zikreder. Bkz. Ravendi I, s. 1 03.  

' ' M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . . , s .  37. 
99 Tuğrul Bey, sanki Halife tarafından bir davet yapılmamı§ da kendisi böyle bir i §e  karar 

vermi§ gibi davranmaktaydı. 
100 Ablı 'l-Farac I, s. 306. 
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fikirlere meydan okuyacak kadar güçlenmesine de vesile olacaktır. Tuğrul 
Bey'in Bağdad'a geli§i, siyasi ve fikri yönden Sünniliğin ihya edilmesinin 
ba§langıç tarihidir. 

c - B i r i n c i  B a ğ d a d  S e f e r i  

Tuğrul Bey, Bağdad'a gelme arzusunu ortaya koyup gerekli hazırlık
lara ba§ladı. Dinaver, Karmasin, Hulvan ve diğer yerlerdeki adamlarına 
haber gönderip erzak ve yem tedarik etmelerini istedi. Bu haber 
Bağdad'da büyük çalkantılara ve karı§ıklıklara sebep oldu ( 1 055) . 101 Zira 
bahsedilen dönemde el-Meliku'r-Rahim'in komutanlarından olan Arslan 
Besasiri, Büveyhi Sultanı "nı bütün yetkilerinden soyarak idareyi elinde 
toplamı§tı. 10- Besasiri gün geçtikçe gücünü artırarak her meselede söz 
sahibi olmu§, hilafet sarayını yağmalamaya ve Halife'yi tutuklamaya bile 
niyetlenmi§ti.103 

Rey'de bulunan Tuğrul Bey, i§lerini yoluna koyduktan sonra Muhar
rem ayında Hemedan'a geçti. Halifeye elçi göndererek emrine icabet 
edeceğini ve bu yüzden Bağdad'a gelmekte olduğunu bildirdi. Bu arada 
Tuğrul Bey, Hac yapmak, Mekke yolunu ıslah etmek Şam ve Mısır'a 
yürüyerek Şii Mustansır"ın hakımıyetme  son vermek istediğini açığa 
vurdu. Ayrıca Bağdad'daki Türklere de mektup göndererek onlara iyilik 
vaad etti. O sırada Vasıt'da bulunan Büveyhi Sultanı el-Meliku'r-Rahim 
de Bağdad'a dönmÜ§ ve Tuğrul Bey'le yapılacak anla§manın prtlarını Ha
life'ye bırakmı§tı. 

1 5  Aralık 1 055'de Bağdad camilerinde hutbeler Tuğrul Bey'in adına 
okunınaya ba§ladı. Bu sırada Bağdad'a yakla§an Tuğrul Bey, Halife'ye 
haber göndererek §ehre girmek için izin istedi. Bu izin verildiği gibi, hali
fenin veziri, kadılar, e§raf, phitler ve el-Meliku'r-Rahim'in önde gelen 
kumandanları Sultan'ı kaqılamaya çıktılar. Tuğrul Bey de onların kendi
sını ıstıkbalinden memnuniyetini göstermekte gecikmedi ve gelenleri 
istikbal maksadıyla kumandanlarıyla, vezir Kunduri'yi görevlendirdi. 

101 İbnu'1-Esir X, s. 609 vd. 
102 

Ş.Dayf V, s. 235 vd. 
103 İbn K esir XII, s. 73. 



l l i l fı lc ı  M ll e s s e s e s i  1 1 1'1 

Rl' isli 'r- Rlil'sa Vl' yanındakiler Sultan'ın maiyetine yakla�t ıklarında, bir 
hac ib  yanında gl'tirdiği atı Reisü'r-Rüesa'ya göstererek: "Bu Sultan'ın özd 
atlarındandır; sizin binmeniz için gönderildi" dedi. Reisü'r-Rüesa, beygi
rinden inerek bu hayvana bindi. Sonra vezir Kunduri geldi ve onu kar§ı
ladı. V ezir bu kaqıla§ma esnasında hayvanından yere inmek istediyse dl', 
o buna müsaade etmedi ve hayvanların üzerinde iken kucakla§tılar. Ha
life'nin veziri Tuğrul Bey ile Nehrevan'da mülaki oldu. Sultan ona Ha
life 'nin durumunu sordu. O da Halife'nin durumunu arz etti ve te§ekkür 
nipnesi olarak yeri öpmek kastıyla ima etti . Böylece büyük bir alay ve 
tören ile Tuğrul Bey §ehre girdi. "" 

Tuğrul Bey'in Bağdad'a girmesiyle birlikte Büveyhiler Devleti sona 
erdiği gibi, tek otoritenin hükmü altında birle§en İmparatorluğun gerçek 
hakimi de Selçuklular oldu. '"' el-Meliku'r-Rahim'in yakalanıp hapse kon
masıyla birlikte Bağdad'daki Şii iktidarı sona erdirilerek, Sünniliğin 
iktidarı yeniden tesis edildi. "16 Bağdad'daki minberierde Halife'den sonra 
Tuğrul Bey'in ismi okundu. Ayrıca Şilierin oturduğu Kerh Mahallesi hal
kına da sabah namazlarında "es-Salitü Hayrun mine'n-Nevm" ibaresini 
okumaları emredildi. '"' 

Tuğrul Bey, Bağdad'a girer girmez, Büveyhilerin idare merkezi olan 
"Daru'l-Memleke"ye yerle§ip, valiler ve tahsildarlar tayin ederek Selçuklu 
te§kilatını kurdu. Çıkardıkları kargapdan sonra kaçan Türkler ve  
Deylemilerin evlerine askerlerini yerle§tirip, onların iktalarına e l  koydu. 
Hemen Bağdad phneliğine'"' Aytekin b. Süleyman adlı adamını getirerek, 
§ehrin idaresini düzene koydu. Vezir Kunduri, "Kanun Kitabı" (vergi 
defterleri) ni getirterek "Sultaniyyat" adı altında alınmakta olan vergileri 

104 İbnu'l-Esir IX, s. 6 10; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 348 vd. 
105 Bernard Lewis, Tarihte Araplar, (tre. H.D.Yıldız), İstanbul 1979, s. 1 8 1 .  
� .  . . 

Ibnu'l-Esir X, s. 609 vd; Ibn Kesir XII, s. 73; Suyuti, Tarihu . . . , s. 4 1 7  vd; Ibn Tağriberdi 
V, s. 58 vd; İbnu'l-Cevzi XV, s. 343 vd; Ebu'l-Fida II, s. 1 73;  İbn u'!-Verdi I ,  s. 494; 
Zehebi, el-İber I I, s .  289; Makrizi, es-Süluk I, s .  33; Nuveyri XXVI, s. 288 vd. 

107 Nuveyri XXVI, s. 29 1 .  
108 

Şahne, Selçuklular tarihinde ilk defa Tuğrul Bey döneminde rastlanan bir memuriyettir. 
Arnidierin emri altında bulunan, emniyet, asayi§ ve güvenlikten sorumlu bir nevi askeri 
valiliktir. Bkz. M.A.Köymen, Alp Arslan ve Zamanı II, Ankara 1983,  s. 199 vd; Mu
hammed Mahmud İ dr! s, Rusumu's-Selaçıka ve Nuzumuhumu'l-lctimaiyye, Kahire 1 9!l3 ,  
s .  1 09.  
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Selçuk hazinesine (Kalem-i Divan) naklctti. Hakimiyetin sembolü 
olmasından dolayı, darb edilen altın ve gümü§ paraların üzerine Tuğrul 
Bey'in adı yazıldı. Basra ve Ahvaz eyaJetlerini yıllık 30 000 dinar kaqılı
ğında Hazaresb'e ikta olarak verdi. Büveyhilerin Halife'ye bağladıkları 
tahsisata ek olarak SO 000 dinar ve SOO kurr109 buğday tahsis etti. Hatta 
elinde yeterli imkan olsa daha fazla vereceğini, "Araplığa yardım eden 
askerlerim bu kadar çok olmasaydılar, Türklerin evvelce Halifeden almı§ 
oldukları her §eyi geri verirdim" §eklindeki ifadesiyle belirtti."" 

Bağdad'da hakimiyetini tesis eden Tuğrul Bey, hemen §ehrin ımar 
faaliyetlerine ba§ladı. 1 OS6' da Bağdad' da Dicle kenarındaki §ehrin surunu 
tamir ettirdi. Buradan kesilen ağaçlada Adudiyye Sarayının (Daru'l
Memleke) birçok yerini yeniden imar ettirdi . " '  Bu İ§ için civar yerlerdeki 
evler ve mahalleler yıkılarak yeni mekanlar kazanıldı. Sarayın yanı ba§ında 
beylerin oturacakları konaklar, askerler için kı§lalar ve cami yaptıran Sul
tan, buraya geçici olarak gelmediğini ortaya koydu. 112 

Tuğrul Bey'in bu yaptıklarına bakıldığında, onun sadece Halife'yi 
Besasiri'nin elinden kurtarmak kastıyla değil, Irak-ı Arab'da Selçuklu 
hakimiyetini tesis etmek üzere geldiğini söylemek mümkündür. 1 1 3 Üstelik 
Halife'ye dini otoritenin dı§ında bir hakimiyet hakkı tanınmaması da bu 
dü§ünceyi teyit etmektedir. 1 1 4  Son Büveyhi Sultanı el-Meliku'r-Rahim'in 
Halife tarafından Tuğrul Bey'e gönderilmesi ve garanti verilmesine rağ
men tutuklanıp hapse konması da, s iyaset gereği yapılması gereken hu
suslarda Halife'ye fazla söz hakkı tanınmadığının bir İ§aretidir. Nitekim 
Halife de, bu durumun farkına vararak, " ... bu insanlar benim emrimle 
sana geldiler; ya onları serbest bırakırsın, ya da ben Bağdad'ı terk ederim, 

'"' X. yy'da Irak topraklarında kullanılan bir ölçüdür. Buna göre bir kurr: 2925 kgr. buğ
daya (2437,5 kgr. Arpa, nuhut, mercimek veya 3656,25 kgr. pirinçe) denk gelmektedir. 
Bkz. W alther Hınz, İslam'da Ölçü Sistemleri, (tre. Acar Sevim), İstanbul 1 990, s .  52 vd 

1 10 
Abfı'l-Farac I, s. 307 vd; O.Turan, Selçuklular ... , s. 86 vd; M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . .  , 

s. 39. 
"' İbnu'l-Cevzi XVI, s .  4; İbn Kesir XII, s .  75. 
ı - ' 

Faruk Sümer, Oğuz/ar, Istanbul 1 992, s. 90. 
'" M.A.Köymen, Tuğrul Bey . . . , s. 39. 
1 14 O.Turan, Selçuklular . . . , s .  8 7. 
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beıı seni §eri eııı irlere daha saygılısın diye davet ettim, oysa sen zıddııı ı 
yapmaktasın" diye, Tuğrul Bey'i ikaz etmi§ti . " '  

Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti'nin menfaatine gerekli gördüğü bütün 
kararları almaktan çekinmemi§ti. Fakat meydana gelen bazı uygulama 
hataları yüzünden iki taraf arasında naho§ olayların meydana geldiği de bir 
gerçekti. Sultan'ın Bağdad'da kaldığı onüç aylık sürede askerler ile halk 
arasında bazı tatsız olaylar yapnmı§ ve meydana gelen bu olaylar sebebi 
ile Tuğrul Bey'le Halife'nin arası açılma noktasına gelmi§ti. Bu durum ise 
Tuğrul Bey'i çok üzmÜ§tÜ. Askerlerin halkın evlerinde kalmalarından 
dolayı birtakım istenmeyen olaylar meydana gelmi§, Halife, vezirini çağı
rarak Kunduri ile görü§mesini ve durumu düzeltmesini istemi§ti. 

Halife'nin vezırı vasıtasıyla Selçuklu askerlerinin Bağdad'dan 
çekilmesini, aksi taktirde kendisinin harekete geçeceğini bildirmesi üze
rine Tuğrul Bey faaliyete geçti."" Zaten bu sırada Tuğrul Bey, rüyasında 
Hz. Peygamber'i görmÜ§ ve askerlerinin yaptığından dolayı Hz. Peygam
ber'den azar i§itmi§ti. Gördüğü rüyadan çok etkilenen Tuğrul Bey, derhal 
askerlerini halkın evlerinden çıkarıp, meydana gelen tatsızlıkları gidererek 
Temmuz 1 056'da yeniden Halife'nin gönlünü kazandı ." 

Alınan kararların ve yapılan uygulamaların bir kısmı Halife'yi rahat
sız edince, hem Halife'nin gönlünü ho§ etmek, hem de gerginliği artır
mamak için bir taraftan Halife'nin tahsisatları artırılmı§; bununla da ka
lınmayarak, Halife ile evlilik bağı kurulma cihetine gidilmi§tir. Çağrı 
Bey'in kızı Hatice Hatun,"' Halife Kaim Biemrillah'la evlendirilerek iki 
aile arasında akrabalık kurulmu§ (Ekim 1 056),  böylece Tuğrul Bey'in 

1 15 İbnu'l-Eslr IX, s. 613 vd. 
1 16 

Tuğrul Bey, "Ben her halükarda Halife'nin hadimiyim. Bu i§lerin yapılmasını ben 
emretmediğim gibi, böyle §eyler benim adetim de değildir. Lakin benim askerim çoktur 
ve ben bunların her yaptığını engelleyecek güçte değilim. Bu i� eri yapanlar da az ki§idir. 
Ben gerekeni yapacak ve durumu düzelteceğim" dedi. Bkz. Ibnu'l-Cevzl XVI, s. 3 vd. 

1 1 7  
Hz. Peygamber ona: "Allah elindeki beldeler ve oradaki insanlar hakkında seni 

yargılayacak; sen bu hususta Allah'ın emirlerini gözetmiyor, onun eelalınden lıaya 
etmiyorsun. Divana geç ve Emiru'I-Müminln'e bak, itaat için ne yapıyor" demi§ti. Bkz. 
İbnu'l-Cevzl XVI, s. 3 vd; Sı bt, a.g.e., s. 7 vd; Müneccimba§ı II, s. 565. 

1 1 1 
Muahhar bir tarihçi, Arslan Hatun'un Tuğrul Bey'in kızı olduğu yanlı§ını nakletml·kıc 

dir. Bkz. Ebu Muhammed ei-Ha§iml, a.g.e., s. 454 a. 
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gücü ve azameti artarken,"" Halife'nin de Sclçuklulara güveni sağlanııı ı�
tır. 

Abbasilerle akrabalık tesisinden sonra, Halife'nin sarayının yanınd� 
kendisi için yaptırdığı saraya yerlqen Tuğrul Bey, Halife'nin kendisi için 
gönderdiği değerli ta§larla i§li tahta burada oturmu§ ve §ehir e§rafı gelerek 
hürmetlerini arz etmi§lerdi. 1 �0 Bu sırada Besasiri üzerine gönderilen Sel
çuklu kuvvetleri Sincar yakınlarında yenilgiye uğramı§; Mevsıl, Kfıfe ve 
Vasıt 'da Şii hutbesi okunınaya ba§lamı§tı. " 1 Musul üzerine yürüyen Tuğ
rul Bey, buradaki hakimiyetini yeniden tesis edip, Abbas! Halifesi adına 
hutbe okuttuktan sonra ( 1 057), 1�c karde§i Ihrahim Yınal'ı burada bırakıp 
kendisi tekrar Bağdad'a döndü. "' Kendisini kar§ılayan vezir Kunduri ile 
beraber Halife'nin veziri Reisu'r-Rüesa da Halife 'nin selamlarını bildirdi 
ve içi mücevher dolu altından bir kap takdim etti. Ayrıca Halife'den getir
diği cübbe ve sarığı yastığının üzerine koydu. Sultan da ona hizmet etmek 
üzere ayağa kalktı ve yer öptü, Halife ile görü§mek istediğini bildirdi. , _. 

Tuğrul Bey Bağdad'a dönerken büyük törenlerle kar§ılanmı§tı (Ocak 
1 058) .  Sultan gemiyle gelmi§, adamları da onun çevresinde yer almı§lardı. 
Gemiden inince Halife'nin gönderdiği bir ata binerek saraya gitti. Halife, 
yerden yedi ar§ın yüksekliğinde bir taht üzerine oturuyordu. Üzerinde 
Hz. Peygamber'in bürdesi ve elinde hayzuran ağacından yapılmı§ bir asa 
vardı. Sarayda gerçekle§en ilk bulu§mada Tuğrul Bey, Halife'nin önünde 
önce yeri, sonra da elini öpüp, kendisi için kurdurulan ikinci bir taht üze
rine oturdu. Halife, bir tercüman vasıtasıyla, İslam'a yaptığı hizmetlerden 
dolayı Tuğrul Bey' e te§ekkür etti. 

Halife ona altın i§lemeli miski sarık giydirerek, Arap ve Arap olma
yan kavimlerin tacıyla taçlandırmı§, kendisine yedi iklimi tevcih ettiğinin 

1 1 9  Zehebi, el-İber II, s. 201 ; Zehebi, Düvel II, s. 230; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 4 vd; İbn K esir 
XII, s. 74 vd. 

120 
Abfı'l-Farac I, s. 308. 

121  İbn Kesir XII, s. 76; M.el-Hudari, a.g.e., s.475; O. Turan, Selçuklular . .. , s. 87. 
122 İbnu'l-Esir X, s. 626 vd; İbn Kesir XII, s. 76; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 8; Nuveyri XXVI, s. 

292 vd; İbn Haldun IV, s. 34 1 ;  el-Hudari, a.g.e., s. 475. 
m İbnu'l-Cevzi XVI, s .  1 9 .  
124 Ibnu'l-Esir X, s. 633. 
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i � �m· ı i  olarak yedi hilat giydirmi§, murassa iki altın kılıç ku§atarak iki 
devletin idaresini uhdesine tevdi etmi§tir. Sultan'a "Rüknü'd-Din" (Diniı ı  
temeli), "Meliku'l-Me§rık ve'l-Mağrib" (Doğunun ve  batının hükümdarı) 
unvaniarı ile birlikte "Kasımu Emiru'l-Müminin" (Halifenin ortağı) laka
bını vermi§tir. Halife bu unvaniarı verdikten sonra üç tane sancak istedi; 
bunların ikisi güzel sarı i§li, üçüncüsü altınla yaldızlanmı§ sim i§ l i  olup 
"Livau'l-Hamd" adlı sancaktı. Halife bu sancağı eline aldıktan sonra 
hazırlatmı§ olduğu ahimarneyi Tuğrul Bey'e teslim etti ve: "O bizim 
sözümüzü sana okuyor. Onun gereklerinin neler olduğunu sana tefsir 
ediyor. Onunla bize emredilenler; Allah tarafından bize, sana ve Müslü
manlara emredilenlerdir ki, biz onun içinde yazdık ve sağlamla§tırdık. 
Ben, onunla Allah'ın emrettiklerini sana emrediyor, nehyettiklerini sana 
nehyediyorum. Bu Mansur b. Ahmed senin yanında bizim naibimiz, 
dostumuz ve halifemizdir (vekilimizdir)1 ahimarneyi sana o okur. Onu 
koru ve gözet, çünkü o doğru, emin ve güvenilir ki§idir" dedi. Tuğrul Bey 
de, her fasılacia eğiliyor ve bağlılığını bildiriyordu. 

Tuğrul Bey, Halifenin önünde ikinci defa yer öpmek istediyse de ba
§ındaki taç buna mani oldu. Onun üzerine Halife'nin elini iki defa öptük
ten sonra teberrüken gözüne sürmÜ§tÜ. Halife bu unvaniada birlikte, 
"Allah'ın kendisine verdiği yerlerin tamamını Sultan'ın idaresine tevdi 
ettiğini ve kulların hukukunun korunmasını yine ona bıraktığım, idaresini 
tevdi ettiği meselelerde Allah'tan korkması, adaleti yayması ve zulme 
mani olması gerektiğini" açıkça belirterek, bu i§leri Tuğrul Bey'e havale 
etti. Bunu üzerine Tuğrul Bey izin isteyerek; "Ben Emiru'l-Muminin'in 
hizmetçisi ve kölesiyim. Onun emirleri ve yasaklarını yapıp, memur e ttiği 
§eyleri yerine getirmekle mü§erref olacağım. Allah'tan yardım ve ba§arı 
diliyorum" dedi. Bu merasimden sonra huzurdan çıkan Sultan, Halife'ye 
değerli hediyeler gönderdi. Bunların arasında SO 000 dinar, atları ve 
silahlarıyla birlikte elli tane seçkin Türk köle ve elbise gibi deği§ik §eyler 

llS mevcuttu. 

11s İbnu'l-Esir IX, s .633 vd; Zehebi, el-İber II, s. 293; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 19 vd; ci
Bundari, a.g.e., s. l l  vd; Nuveyri XXVI, s. 294 vd; Ebu'I-Fida II, s. 1 76; Ahmed h. 
Mahmud, Selçuk-Name I, s.43; ei-Hudari, a.g.e., s. 475; H.Mahmud-A. E§-Şerif, a.g.e .. �-
562 vd; es-Surlır, Tarihu . . . ,s. 1 96. 
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Halife, Tuğrul Bey'e "es-Sultan" unvanını da  bağı§ladı. Bu  zaten Tuğ
rul Bey tarafından kullanılan unvanın resmile§mesidir. Ayrıca Tuğrul 
Bey'e verilen "Doğunun ve Batının Hükümdarı" sıfatı ile, bütün Müslü
man topraklarını, özellikle de Abbas) Halifeliğini tanımayan bölgeleri 
fethetme yetkisi Sultan'a verilmekteydi. 1 26 Bu yetki ile birlikte Sultan'ın 
yaptığı ve yapacağı bütün i§lerin onayı alınmı§, me§ruiyet zeminine otur
tulmu§ oldu. Özellikle Selçuklular için iki ana hedef olan Fatımiler ve 
Bizans meselesinin halledilmesi için Selçuklular daha rahat hareket etme 
imkanı bulmu§lardır. 

Sultan'ın Bağdad'a gelmesi ve yaptıklarını ele alan bazı muasır tarihçi
ler, Tuğrul Bey'in Halife'ye sadece dini sahayı bırakıp, dünya i§leriyle 
ilgili kısmı kendi üzerine almasını "hilafet" ve "saltanatın" birbirinden 
ayrılması olarak kabul etmektedirler. 121 Bazıları ise " ... dünya i§lerinin 
din'den ayrı tutulmasından ibaret bu eski Türk geleneği Halife el-Kaaim 
Bi'emrillah'ın para ve erzak tahsisatını artırınakla yetinen Sultan Tuğrul 
Bey'in saltanat meselelerini kendi üzerine alması ile fiilen yürürlüğe kon
mu§tu" §eklindeki ifadelerle, Tuğrul Bey'le birlikte biri dini, diğeri dün
yevi olmak üzere iki otorite kaynağının ortaya çıktığını ifade etmi§ler
dir. ' ·" Bu dü§ünceden hareketle günümüzdeki "laiklik" kavramının Selçuk
lular döneminde ortaya konduğuna daır bir kanaate ula§ılmı§tır. ' ·' Oysa 
laiklik, ortaya çıktığı medeniyetin tarihi, sosyal, kültürel ve inanç değerle-

·• C.Cahen, Osmanlı/ardan . . .  , s. 41 vd; B.el-Aseli' II, s. 341 vd. 

1� A.Z.Velidi Togan, Umumi Türk Tarihi'ne Giri�, İstanbul 1 98 1 ,  s. 202. 
ıı . 

I.Kafesoğlu, Türk . . . , s. 346. 
129 Bilindiği üzere Latince "laicus" kelimesinden alınmı§ olan laiklik kelimesinin lügat 

manası: Ruhani olmayan kimse, dini olmayan §ey, fikir, müessese, sistem ve prensip de
mektir. Katalik dünyasındaki insanların ruhaniler (clerge) ve bunların alt birimi olarak 
manastırlarda hayattan uzak ya§ayan ke§i§ler (Reguler) , halk içinde herkesle beraber ya· 
§ayan papaz, piskopos gibi ki§iler de (Seculer) olarak tanımlanmı§lardır. Ruhaniler sınıfı
nın bu ikisine de mensup olmayan kimseler ise laik diye adlandırılmı§lardır (Bkz. Ali 
Fuat Ba§geldi, Dm ve Laiklik, İstanbul 1977, s. 1 5 1  vd). Dolayısıyla doğU§U ve mensup 
olduğu tarihi, sosyal, kültürel ve inanç değerleri itibarı ile ba§ka bir medeniyetin mah
sulü olan laikliğin, bizim bahsettiğimiz tarihi yapı ve kültürel değerlerle fazla bir ili§kisi 
yoktur. 
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n 1 ı ı ı ı  l ı ir  l l l't ices i  ol up, Selçuklular döneminde bahsedilen tarihi yapı ve 
kültürel değerlerle fazla ili§kisi olmayan bir meseledir.''" 

d - I k i n c i  B a ğ d a d  S e f e r i  

Musul valisi Ihrahim Yınal'ın isyan e ttıgıne dair §ayialar yayılınca, 
Tuğrul Bey ve Halife ona bir mektup yazarak Bağdad'a çağırdılar. O da, 
bu davete icabet ederek Bağdad'a geldi ve merasimle kaqılandı (Şu
bat l 058 ) . 131 Tuğrul Bey'in Bağdad'a dönmesinden sonra üç ay geçmeden, 
Ihrahim Yınal'ın da §ehirde olmamasından istifade eden Besasiri tekrar 
Musul önlerinde gözüktü. Yardımda geç kalınması üzerine Musul'u ele 

ı:ıo Selçuklular'la birlikte ortaya çıkan bu durumun laiklikle alakalı olup olmadığını görmek 
için, laikliğin ortaya çıktığı döneme ve cemiyet yapısına bakmak gerekir. "Laik
lik/Sekülerlik, Hıristiyan Batı'da ortaya çıkmı§tır ve çıkmı§ olduğu ortamın kültürel ve 
siyasi ve tarihi ve Kilise-Devlet ili§kileri ile yakından ilgilidir." Hıristiyanlık Roma İmpa
ratorluğunun resmi dini oluncaya kadar üçyüzelli senelik illegal döneminde "Sezar'ın 
hakkının Sezar'a, Tanrı'nın hakkının Tanrı'ya ait olduğu" bir anlayı§ ile, din i§leri ile 
dünya i§lerini birbirinden ayıran "Kayzaryanizm" ilkesine sarılmı§tır. Legal döneminde 
ise Hıristiyanlık ve Kilise özdq kavramlar haline gelip, dünyevi bir güç olarak ortaya 
çıkmı§tır. Hıristiyan mezheplerinde Ortodoks Kilises� devletin kar§ısında değil, devletle 
birlikte yer alırken, Katalik Kilisesi siyasi otoritenin kendisine tabi olduğu, siyasi ve 
dünyevi otoriteleri elinde tutan bir merkez haline geldi. Protestanlıkla birlikte bu anlayı§ 
deği§erek, Kilise devlet i§lerinden ayrılmaya ba§layıp, Hıristiyanlığın ilk dönemlerindeki 
anlayı§a dönerek "Yeni-Kayzercilik" olarak ifade edilebilecek din i§leri ile devlet i§lerinin 
ayrılığı anlayı§ına gidildi. Reform hareketiyle birlikte Kilisenin mütehakkim otoritesi 
kaqısında aydınlar harekete geçtiler. Aydınlar, bu dinin, ki§ilerin özel dünyalarının dı
§ında, bu dünyaya müdahale etmeyen ve onun zat! inançlar kompleksi olarak muhafa
zası, dünya i§lerinin de hür insan aklı ve iradesi ile §ekillendirilmesi gerektiği biçiminde 
bir kanaate ula§tılar. Kilisenin dı§ında dünyanın me§rula§tırılması birinci §ıkta 
"Laisizasyon", ikinci §ıkta da "Sekülarizasyon"u doğurmu§tur (Bkz. Durmu§ Hocaoğlu, 
Laisizm 'den Milli Sekülerizm 'e, İstanbul 1995, s. 1 15 vd) . Bir taraftan "Sezarın hakkını 
Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veriniz" diyen inanç sistemi üzerinde doğup geli§en, 
tarih içerisinde kilisenin ve kralların halk üzerindeki egemenlik mücadelesi sonucunda 
§ekillenen laiklik vardır. Diğer tarafta ise din ve dünya, dünya ve ahiret ayırımını kesin
likle yapmayan; birini diğerinin devamı, sebebi sayan inanç sistemi ile onun temsilcisi 
olan ki§inin (Peygamber, halife, sultan) aynı anda kı§lanın ve caminin komutanı, lideri 
olduğu sistem vardır. Birinde din ve dünyanın ayrılığını gerektiren tarihi, sosyal ve kül
türel sebepler; diğerinde ise yapısı gereği, bunların bir bütünlüğü ve birinin diğerini ta
mamladığı bir dünya söz konusudur. Ayrı bir sistemin kendi iç dinamiklerinden kay
naklanan ve tarihi birikimi sonucu olu§an bir mefhumu, ba§ka bir sisteme nakletmek ve 
geldiği yerdeki §ekliyle-manasıyla kullanmak, nakledilen sistemi tanımamanın ötesinde, 
tarihi birikimi de görmemek manasma gelir. 

13 1  Sıbt, a.g.e., s .  27  
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geçiren Besasiri'nin i§ini bitirmek üzere tekrar Bağdad'dan ayrılmak i ste
yen Tuğrul Bey'i Halife vaz geçirmeye çalı§tı . Fakat o, askerlerinin Mu
sul'da mahsur kaldığını belirterek gitmesi gerektiğini bildirmi§, dolayı
sıyla Halife isteğinde baprılı olamadı. 112 Sultan bölgeye hareket ederek 
Musul'u ikinci defa ele geçirdi ( 1 8  Eylül 1 058) .m 

Rahbe'ye çekilen Besasiri, Fatımi Halifesi'yle yazıprak, Selçukluları 
Bağdad'dan çıkarmak ve bölgeyi yeniden ele geçirmek için ondan yardım 
istedi. Ihrahim Yınal'ın isyanı üzerine Tuğrul Bey'in Bağdad'dan ayrılma
sından sonra, Besasiri Bağdad üzerine yürüdü. Bağdad §ahnesi Aytekin de 
Ahfaz'a kaçınca Bağdad savunmasız kaldı. Besasiri hiçbir mukavemetle 
kaqıla§madan Bağdad'ı ele geçirdi (27 Aralık 1 058) .  114 

Ihrahim Yına! meselesini haleden Tuğrul Bey, Besasiri gailesini orta
dan kaldırmak ve Halife'yi tekrar tahtına oturtmak üzere Bağdad'a doğru 
harekete geçti. Yalnız bu hareketinden önce Besasiri ve Kurey§'e elçi 
göndererek yaptıklarını terkedip Halife'yi makamına döndürmelerini 
istedi. Tuğrul Bey'in kendi ü zerlerine geleceğini anlayan Kuren, Besasiri 
ile yazıprak bu i§ten zararlı çıkacaklarını dolayısıyla Halife'yi makamına 
döndürmeyi teklif etti. 1 15 Halife'nin güvenliğini dü§ünen Tuğrul Bey, 
Kurey§'e ba§ tarafında kendi el yazısı ile yazılmı§ saltanat sembolü olan 
bir mektup yazarak ondan "el-Emiru'l-Celil İlmu'd-Din" diye s itayi§le 
bahsederek, Halife'ye yaptıklarından dolayı te§ekkür etti. Ayrıca Ha
life'nin tahtına oturtulup, hutbelerde isminin okunınası ve Halife adına 
sikke kesilmesi durumunda Bağdad'a gelmeyeceğini bildirdi. Bunların 
yapılmaması durumunda Irak'a gelerek tamamını alacağını ve devlet 
ba§kanlığı görevinde Halife'ye vekalet edeceğini söyledi. İmam İbn 

IJ2 Sı bt, a.g. e., s. 30. 
ı J 

Sıbt, a.g.e., s. 23 vd; M.A.Köymen, Tuğrul.. . ,  s. 50 vd; O.Turan, Selçuklular . . .  , s. 89. 
134 Besasiri ilk önce ezanlara Şilierin alimeti olan ifadeleri ekletmi§, tüm Bağdad ve civar 

bölgelerde Şii hutbesi okunınaya ba§lanmı§ ve Abbas! hutbeleri kesilmi§ti. Besasiri, 
hatipiere ve müezzinlere Fatımilerin alimeti olan beyaz renk elbise giymeyi mecbur etti. 
Abbasilerin ve Alevilerin ileri gelenlerini Halife'nin sarayında toplayarak Fatımi Halifesi 
Mustansır adına bi at alıp, onun adına para bastırdı. Bkz. İbnu'I-Cevzi XVI, s. 3 1 ;  Sı bt, 
a.g.e., s. 47; İbnu'I-Esir IX, s. 640 vd; İbn Kesir XII, s. 84  vd; İbn Tağriberdi V, s. 7 vd; 
İbnu'l-Verdi I, s. 505 vd; Nuveyri XXVI, s .  358; Ebu'I-Fida II, s. 1 77 vd. 

1"  İbnu'I-Cevzi XVI, s. 45. 
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Furek' i  mektupla beraber Kurey§ 'e elçi olarak göndererek ı lalife'ye iyi 
muamelesinden dolayı ona te§ekkür etti. İbn Furek'ten de ı lalik'nin 
yanında kalarak ona arkada§lık etmesini istedi. İbn Furek'le birlikte ı la
life'ye kırk elbise ve 5 000 dinar gönderdi (Ekim 1 059) . "· 

Tuğrul Bey'in Bağdad'a gelmekte olduğunu öğrenen Besasiri, Ebu 
Mansur Abdulmelik b. Muhammed b. Yusuf'u yanına çağırarak durumu 
ona anlattı ve kendisi ile Halife arasında elçi olmasını istedi. Besas iri'niıı 
bu elçilikle birlikte Halife'den istediği tek §ey, Halife'nin kendisine ga
ranti vermesi ve Tuğrul Bey'i Bağdad'a gelmekten vazgeçirmesiydi. 
Besasiri kendi i§lerini garantiye alacak çalı§malar içinde iken, Tuğrul Bey 
de, Halife'nin hayatını garanti altına almak için çaba sarf ediyordu. Bu 
maksatla Kuren'in Halife'yi emanet ettiği Muhari§'le"7 yazı§arak Ha
life'yi hapis olduğu yerden çıkarmasını ve güvenliğini sağlamasını istedi. "' 

Besasiri'nin durumunun kötüye gitmesi ve Kurey§'in amcası oğlun
dan Halife'yi kendisine göndermesi isteğine Muhari§ red cevabı verdi. 
Bununla da yetinmeyerek, gelmekte olan Sultan'ın emrini beklemek ve 
Halife'ye daha iyi koruma sağlamak kastıyla Bedran b. Muhalhil'in belde
sine gitmeyi Halife'ye teklif etti. Böylece Besasiri'nin §errinden emin 
olma imkanları olacaktı. Halife duruma rıza göstererek el-Hadise'den 
ayrıldı. Muhari§'le birlikte Tellu Akbari kalesine vardıklarında, Tuğrul 
Bey'in Halife'ye gönderdiği elçi İbn Furek de burada Halife'ye ulaprak 
Sultan'ın selam ve gönderdiklerini iletti. 1 3 ' 

İstekieri yerine getirilmeyen Tuğrul Bey harekete geçti. Bağdad'ı ele 
geçirdikten sonra hükümet konağının imarına ba§ladı. Çe§itli hediyeler, 
çadırlar, binek hayvanları ve yolculukta lazım olabilecek malzemeleri bazı 
adamlarıyla birlikte Halife'nin yanına gönderdi. Arkasından da vezir 
Kunduri'yi gönderdi. Vezir adamlarına, kendisi ula§madan önce çadırların 

1 36 İbnu'l-Cevzl XVI, s. 46 vd; İbn Kesir XII, s. 88 vd; M.M.Hammade, Dirasetün . .. , s. 322 
vd; es-Surur, a.g.e., s. 1 1 6  vd; M.ei-Hudari, a.g.e., s. 476 vd. 

117 
Bağdad ele geçirilip Halife sarayından atınınca Kurey§ Halife'nin himayesini üstlenip, 

onu koruması için amcasının oğlu Muhari§ b.  ei-Ukayli'nin yanına göndermi§ti. Muhari§ 
de saygı ve hürmet içerisinde Halife'yi el-Hadise'ye nakletmi§ti. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, 
s. 46 vd. 

138 
I
. 
b K ı· · · 9 n a an ısı, a.g.e., s. 1 4  . 

114 İbnu'l-Cevzi XVI, s. t9. 
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-
kurulup, 1 hlifc'ye pnına layık elbiseler giydirmclcrini eınrett i .  Bu i�lcr-
dcn son-ra Halife 'nin huzuruna girmek için istedi. Kundur! yanındakilerle 
berabı:r Halife'nin huzuruna girip yer-öptüler. Halife'ye, kurtulu§u-ndan 
dolayı _ Sulta_n'ırı duyduğu sevinci, Muhari§'e de Sultan'ın te§ekkürlerini 
bıldırdi. Kunduri, TÜğrul Bey'e bir mektup yazarak olup bitenleri anlattı. 
Sultan'ın gönlü mutmairı olsun diye de, m�ektubun ba§ tarafına Halife'nin 
damga_sını vurdÜrmak is-tedi. Fakat Halife 'nin yanında divit olmadığı için, 
Kunduri kendi -çadırından divit ve bir kılıç getirttir�rek Halife'nin çadı
rına bırakıp; "Muhammed b. Mansur'un (Kunduri) hizmeti, bu devlette 
kılıç ile kalemin arasını cem ettı" dedi. İki gün burada kalındıktan sonra 
N ehrevan'a hareket edildi. 140 

Sultan, vezirin-e haber göndererek Halife'yi burada dinlendirmesini, 
kendısinin gelip on_a.hiz_met �deceğini bildirdikten sonra kar§ılamak üzere 
hareket etti. Halife'yi N ehrevan-, da - kaqılayan Şu! tan (Aralık ı 060) Ha
life'nın çadırını uzaktan görünce, saygısından dolayı atından inerek ona 
ula§ıncay�-kadar_ yaya yürüdiL Halif�'nin otağına vardığ!_nda yedi kez yer 
öptü; Halife- �ir yastık alıp- önüne bıraktı, Tuğrul Bey,_ yastığı alıp öptü. 
Halife'nin İ§areti üzerine yastığın üze_rine oturdu. Ona son derecede 
hürme_tkar davranarak, -çe§itli hediyeler takdim etti ve karde§İ İbrahim 
Yına! yüzünde-ri_

.yardıma gelmekte geciktiği için özür diledi."' Besasiri ve 
Mısır Halffesi'ni cez-alandıracağını bildirdi. Halife, te§ekkür ettikten sonra 
yanınd_a b-ulunan - -tek e§yası, belincieki kılıcını ona verdi. "' Tuğrul Bey, 
dığer askerlerı:- �e- Halife'ye hizmette � ulunmaları için izin verdi. Otağın 
çevresindek( perdeler. kaldırılınca Halife'yi gören Türkler yer öptüler."' 

Törenin bitmesinden sonra Halife kendi çadırının Tuğrul Bey'in 
ordugahtaki çadırının yari-ma kurulmasını isteyerek: "Besasiri laini hak
kında ·hüküm-belli oluııcaya kadar_ ben Sultan'la birlikte olmak istiyorum"
dedi. Bu durum kar§ısında Tuğruf Bey: "Bu İ§ doğru olmaz. Çünkü biz 
harp _ için, . . hi.icum ve-- tehlike . ile - beraber olan insanlarız. Emiru'l
Mumınin'in bu §ekilde kendisini bizim aramıza katmasıyla bizim yapaca-

140 . • • -

I bnu'l-Cevzi XVI, s. 50. 
14 1 • 

- -

lbnu'l-Esir X ,  s .  646. 
_ 142 Zehebi, el-İber II, s. 297; Zehebi, Düvel II, s. 23 1 .  

1 43 . 
· - - - - ·  - · 

lbn Kesir XII, s. 90; lbnu' l-Cevzi XVI, s. 5 1 .  
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ğımız §ey ne olabilir, bizden ona hangi hizmet yapılabilir? Uygun olan �ey 
Halife 'nin kendi evine götürülmesidir" dedi . '"' Bu sebepten dolayı Ha
life'yi Bağdad'a sarayına ula§tırmayı amaçladılar. Bağdad'da §ehrin i leri 
gelenlerinden Kadı Ebu Abdullah ed-Dameğani ve phitlerden üç k i � i  
hariç Halife'yi kaqılayacak kimse kalmamı§tı. Ama Sultan, daha önceden 
Bağdad'a ula§tığından, Babu'n-Nevbe'de Halife'yi kaqılayıp, atının dizgi
ninden tutarak, omuzuncia eğer örtüsü olduğu halde sarayının has odasına 
kadar götürdü. Besasiri'nin pe§inden gitmek üzere izin isteyerek ayrıldı. " ·  

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Sultan vezir Amidulmülk 
Kunduri'yi çağırarak Halife'ye bir haber gönderdi: Bu haberde sık sık 
Bağdad'a gelmesi icap ettiği, yanında çok insan olması hasebiyle 
masraflarının çok olduğu, bu yüzden de Bağdad civarında kendisine bir 
arpalık (nan) tahsis edilmesi isteği vardı. Vezir, aynı §eyi Halife'nin sen
den istemesi yakındır, fakat ben emre uyarak gideyim dedi. Yolda Ha
life'nin veziriyle kaqıla§tı. Niçin geldiğini sorunca; Sultan'dan Halife'ye 
arpalık isternek için, cevabını aldı. İkisi birlikte Sultan'ın huzuruna çıktı
lar. Kunduri, Bağdad kanun kitabını isteyerek, Halife'nin arpalığını artırdı 
ve bu resmi muhaberatı divan yazısı ile kaydetti. 146 Tuğrul Bey ve askerleri 
tarafından bunca izzet ve ikram gören Halife, anla§ıldığı kadarı ile mali 
yönden pnına yakı§ır derecede imkanlara sahip değildi. Sünni dünyanın 
dini lideri artık Sultan'ın kendisine tahsis e ttiği mallarla geçinmek mecbu
riyetindeydi. 

Selçuklu kuvvetlerince Vasıt civarında yakalanan Besasiri, yenilgiye 
uğratılarak ba§ı kesilip, önce Sultan'a, sonra da Bağdad'a gönderildi. Bir 
mızrağın ucuna geçirilen kesik ba§ bir hafta sokaklarda te§hir edilerek 
halkın görüp rahatlaması sağlandı. 147 Tuğrul Bey, Bağdad'a döndükten 
sonra (Mart 1 060),  Halife, sarayında büyük bir davet vererek Tuğrul Bey 
ve umerinın ileri gelenlerini ağırladı. Onların yanında halk da bu sofrada 
yemek yedi. Arkasından Tuğrul Bey büyük bir ziyafet tertipleyerek halkı 

144 İbnu'l-Cevzl XVI, s. 51 vd; Sıbt, a.g.e., s. 77. 
145 İbnu 'l-Eslr IX, s .  646 vd; İbn Keslr XII, s .  89 vd; Sıbt, a.g.e., s .  55 vd; İbn u'!-Verdi, s. 

506; M.A. Köymen, Tuğrul . . .  , s .  42; J.Dumoret, a.g.m., s. 244. 
146 Ravendt I, s. 1 09. 
1 47 İbn Keslr XII, s. 90 vd. 
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yenıe�e davet e tt i . ••• Ye-meğe davet edileiı lerden de anla§ılacağı üzere, 
birtakım siyasi v e  askeri sebeplerden dolayı - zarara uğrayan, ineitilen 
Bağdad halkının gönlü kazanılmaya, meydana gelen üzücü olayların · iste
yerek değil, - arızi- sebeplerden dolayı --olduğu aniatılmaya çalı§ıldı. 
Bağdad' da yeniden hakimiyetini tesis eden ve asayi§i sağlayan Tuğrul ·Bey, 
Cibal'a· (Nisan 1 060) dönerken §ehrin i§h�riyle- ilgilei-ımesi için emir Por
suk'u Şahne olarak, Ebu'l-Feth el-Müzaffer b. el-Hüseyn'i de o sene için 
yüz, sonraki ·iki sene için - üç yüz dinar kaqılığı Bağdad'a am id olarak · bı
raktı.'•' Bağdad'a bu defi amid ve §ahne tayin edilm-esi, §ehrin bütün yöne
tımini :SelÇukluların··ele geçirdiğini gösterir. 150 

Tuğrul Bey, Cibal bölgesine hareket edince (7 Nisan 1 060) , Ha
life'nin statüsünü· ve gelirle-rini tespit etmek üzere vezir Ktinduri'yi görev
lendıi-dı.' Yapılan uzun müzakereler sonucunda vezir §unları söyledi: "Ha-
life· Razi Billah'a (934-940)" sarayın masrafları için her gün 50 dinar veril;; 
mesi - kararla§tırılmı§tı, Muktefi (902-908) zamanında da Türk kumandanı · 
Tüzün· ona aynı tahsisatı vermi§ti. Masraflardan geri kalan kısım, orduya 
sarf ediliyordu. Halbuki -§imdi Emiru'l-Müminin'in bizden ba§ka ayrıca· 
ordusu · yoktur. Zaten orduya ihtiyaçları da· kalmamı§tır. (Buna rağmen) 
biz ( tahsisatını) günde 500 dinara çıkarıyoruz."- Halife'nin bu tahsisatı az 
bulması ve te§ ri fat masraflarının çok olduğunu ·söylemesi üze-rine günlük 
Z 000 dinar verilmesi kararla§ tırıldı. Bu tahsisatın yıllık toplamı olan 720 
000 dinarlık verimli- araziler tespit edilerek (Bağdad, Basra ve Vasıt) , karar · 
siciliere i§! endi. Bu i§! emierden -sonra Halife, · Kunduri'ye "Seyyidu'l
Vüzeri" unvanını verdi.'-5' 

148 İbn Keslr XII, s. 92 vd. 
149  • • • 

Ibnu'l-Cevzi XVI, s. >2; Ibnu'l-Esir X, s. 8 vd. (Ibnu'l-Esir, amid'in bu i§i üç seneliğine 
400 000 dınara tekeffül ettiğini-nakletmektedir). 

150 Tuğrul Bey,· Bağdad'a ilk ·geldiğinde ( ı s· Aralık 1 055) hemen hakimiyetini tesis ederek, 
Bağdad §ahneliğırie Aytekin b. Süleyman· adlı adamını getirmi§;- §ehrin idaresİnı düzene 
koymu§tU. Vezır' Amidulmülk de · "Kanun Kitabı" (vergi defterleri) n ı  getırterek 
·suıtanıyyar adı altında· ·alınmakta olan vergileri Selçuk· hazinesine (Kalem-ı Divan)"' 

r.> ;ıa.kj_etmı§tı.- Hakımıyetın sembolü-olmasından dolayı, darb edilen altın ve gü mü§ parala' - · 
1rn }l�rıhç Tuğrul Bey'ın adı yaz ıl mı§, Basra ve · Ah vaz· eyaletlerini yıllık 30 000 diiıar · - -
k:ır§ıligmd� 'Hazaresb'e ık ta olarak verilmi§tİ: Büveyhilerın-Halife'ye bağladıkları tahsi� 
f.!lP· �k -olarak .SO 000 dinar· ve 500- kurr ·buğday tahsis edilmi§ti. Bkz. Abu'l-Farac I. s -
307 ,'jd';.O.Turan, Selçuklular . .. , s. 86 vd; M.A.Koymen, Tuğrul Bey .. , s. 39. 

sı Sı b�, t�.g;e. , ş;  76; M.A:Köymen, Selçuklu . . . , s. 187 -
. iıfi' 

' ·  
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Tuğrul Bey, Bağdad'dan ayrılırken Halife'nin hanımı ve kendi yc�cni 
Arslan Hatun'u da beraberinde götürmÜ§tü."' Görünü§te normal olan 
yeğenini beraberinde götürme i§leminin daha sonra bazı gayelere mütcal
lik olduğu anla§ılacaktır. Tuğrul Bey'in Bağdad'dan ayrılı§ından (Nisan 
1 060) sonra, çok sevdiği ve sözüne değer verdiği hanımı Altuncan Hatun, 
Zencan'da vefat etti (Kasım 1 060) . 's3 Tuğrul Bey, hanımını çok sever, 
aklını beğenir ve onun görü§lerine tabi olurdu. Onun ölümüne çok üzü
len Tuğrul Bey, tabotunu beraberinde ta§ıyarak Rey'de defnetmi§ti. 
Altuncan Hatun, vefatından önce Tuğrul Bey'e Halife'nin kızıyla evlenc
rek dünya ve ahiret §erefine kavu§masını vasiyet etmi§, kendine ait ne 
kadar mal varsa onları da Halife'nin kızı için bırakmı§tı. "• 

Tuğrul Bey, Rey'e vardıktan sonra Halife, Arslan Hatun'un kendi 
sarayına gönderilmesi için haber gönderdi. Fakat Tuğrul Bey bu isteği 
yerine getirmede aceleci davranmadığı gibi, kendi hanımının vasiyeti ge
reği Halife'nin kızını isternek üzere Rey kadısı Ebu Sad b. Said'i Bağdad'a 
gönderdi ( 1 06 1 ) .  Fakat o güne kadar yabancılara kız verme adeti olmayan 
halifeler ve onların o dönemdeki temsilcisi Kaim Biemrillah, Sultan'ın bu 
teklifini dikkate almadı. Halife, Tuğrul Bey tarafından yapılan bu teklife 
sıcak bakmayınca; Ebu Sad, Beytü'n-Nevbe'de tehdit edercesine bir ko
nu§ma yaparak bu i§in niçin olamayacağını sordu. Halife: "Bu bizim yap
tığımız bir adet değildir, halifelerden hiçbirisinden böyle bir §ey i§itilme
mi§tir. Rüknü'd-Din'in bu i§in pe§ine dü§mesi de caiz değildir" dedi. "' 
Halife, Abbasilerde yabancılara kız verme adetinin olmadığını ileri süre
rek bu i§in olamayacağını söylemi§tir. 

'" ei-Bundari, a.g.e., s. 1 8 .  
151 . 

lbnu'I-Esir X, s. 1 2; Sı bt, a.g.e.,  s. 75. 
• s• Sıbt, a.g.e., s. 75: Tuğrul Bey, hem hanımının vasiyetine uymak, hem de eski Türk ana

nesinin bir devamı olmak bakımından Halife'nin kızıyla evlenıneye niyetlendi. Esasında 
dostlukları ve ittifakları evlilik yoluyla peki§tirmek Türklerde eskiden beri uygularnn bir 
adetti. Nitekim Tuğrul Bey, Harezm'i fethedince Harezmph'ın karısı Altuncan Ha
tun'la evlenmi§ti. Büveyhiler ile dostluk anla§ması yapınca Büveyhi Sultanı Ebü 
Kalidr'ın kızını almı§ ve Çağrı Bey'in kızını onun oğluna vermi§ti. Aynı §ekilde 
Bağdad'a gelince Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'u Halife ile evlendirmi§ti. Şimdi 
sıra kendisinin Halife'nin kızıyla evlenerek "dünya ve ahiret saadetine nail olması" na 
gelmi§ti. Bkz. M.A.Köymen, Tuğrul Bey . .. , s. 43. 

155 . 
lbnu'I-Cevzi XVI, s. 65; Sı bt, a.g.e., s. 76. 
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Sultan'ın bu İ§te ısrarlı olduğunu gören Halife, daha sonra birtakım 
ağır prtlar ileri sürerek''" evliliğin olabileceğini kabul etti. Aslında bu 
İstekierin sebebi kaqı tarafın §artları yerine getirilmez bularak 
taleblerinden vaz geçmesini sağlamak içindi. Halife'nin prtlar ileri sür
mesi üzerine Bağdad amidi'57 Ebu'l-Feth el-Müzaffer b. el-Hüseyn, "Sul
tan'ın teklifini kabul ettiğiniz taktirde bu prtların hepsi yerine getirilir. 
Yalnız Sultan'ın Bağdad'a gelmesi ve makamını buraya nakletmesi mesele
sini kendisine arz etmemiz imkansızdır, zira bu konuda onun görÜ§Ü 
alınmı§tır" dedi."' Bunun üzerine Ebu Muhammed Rızkullah et-Temimi 
Halife'nin elçisi olarak bir tezkireyle birlikte Rey'e gönderildi. O, Sultan'ı 
bu İ§ten vaz geçirmeye çalıpcak, yaparnazsa tezkireyi arz edecekti. Bun
dan ba§ka Nakibu' l-Ha§İmiyyin olan Tarrid b. Muhammed ez-Zeynebi 
de aynı gaye ile Rey'e gönderıldı. Gıden heyet Sultan'a hedıyelerını sun
duktan sonra, ertesi gün saray gezdirilerek, saraydaki tefrİ§it ve diğer 
İ§leri görmeleri sağlandı. Onlara, sarayın bütün debdebesi gösterilerek, 
bunların hepsinin Sultan'ın olduğu söylenip, Selçukluların ortaya kondu. 

Halife'nin elçilik heyetinin sarayı gezmesinden sonra Kunduri ile et
Temimi bir araya gelerek meseleyi görü§tüler. et-Temimi, tezkireyi arz 
edince, Kunduri: "Bu risale ve tezkirenin bu §ekilde arz edilmesi ho§ de
ğil. Zira Sultan'ın isteğini geri çevirmek kabul edilir bir davranı§ olmadığı 
gibi, onun isteği kaqısında mal talep edilmesi de ho§ bir hareket değildir. 
Sultan' dan mal istenmesi onun niyetini değİ§tİrmİ§ değildir. Üstelik Sul
tan, Halife'nin isteğinden daha fazlasını vermektedir" dedi. Bunu üzerine 
et-Temimi, İ§ senin elindedir, istediğini yap, diye bütün meseleyi vezire 
havale etti. Vezir, bu görü§meden sonra, teklif kabul edilmi§ sayılarak 

150 İleri sürülen §artlar §Unlardı: Vasıt'ın kendisine verilmesi, Tuğrul Bey'in Hatun'unun 
tüm emlak, ik ta ve rüsum gelirlerinin verilmesi, Mihir olarak üçyüz bin dinar verilmesi, 
Sultan'ın Bağdad'a gelerek oturması ve makamını oraya nakletmesi ve Halife'yi buradan 
ba§ka bir yere gitmeye zorlama ması. 

157 Amid, Tuğrul Bey döneminde tesadüf edilen bir memurluk türü olup, askeri manada 
emir ne ise mülki te§kilatta da amidlik odur. Tamamen idari görevlere bakan bu müesse
seye Tuğrul Bey'in Bağdad'a geli§inden sonra rastlanmaktadır. Bkz. M.A.Köymen, Alp 
Arslan . . .  Il, s. 1 75 vd; M. M .İ dr! s, a.g.e., s. 1 08.  

'"  İbnu'l-Cevzi XVI, s. 65 vd; İbn Kesir XII, s. 94; Sıbt, a.g.e., s. 76. 
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dunıı ı ıu Su l t a ı ı 'a arz etti. Sultan buna memnun olarak i§leri düzelttiğin
deıı ve lı izmetlerinden dolayı ona te§ekkür etti. 1 59 

Bir ay sonra (Nisan 1 06 1 )  Halife'nin hanımı, Arslan Hat un ve ve zir 
Kunduri yanlarında mihir ve çeyiz ewalarıyla birlikte Bağdad'a geldiler. 
Kunduri, Arslan Hatun'u Halife'nin sarayına göndererek et-Temimi'nin 
ile anla§ılan §ekilde ev !ilik i§ ini konu§malarını istedi. 160 Arslan Hat un, 
beraberinde mihirden olmak üzere 1 00 000 dinar, altından ve gümü§ten 
çe§itli ewalar, mücevherat, düğünde serpilecek para ve diğer değerli hedi
yeleri götürdü. '" '  Fakat Halife'nin bu i§e tepkisi hiçte umulduğu gibi ol
madı. O, et-Temimi'nin ileri sürdüğü mihir prtları yerine getirilmediği 
için, bu i§in ç irkinliğini ileri sürüp "Hiç bir melik halifelerden birine böyle 
bir §ey yapmamı§tır" diyerek, nikah akdinden vazgeçmek istedi. Eğer bu 
i§i yapması için kendisine zorlama yapılırsa Bağdad'ı terk edeceğini de 
söyleyerek, Kunduri'yi tehdit etmekten de kaçınmadı. Bunun üzerine 
Kunduri, derhal Halife'nin yanına gidip: "Madem vermeyecektiniz hiç bir 
prt ileri sürmeseydiniz, ileri sürdüğünüz prtlar kabul edildikten sonra 
vazgeçmeniz çirkin bir i§tir; bu §ekilde cevap kan akıtılmasına ve benim 
ölümüme çalı§maktır" diyerek Halife'ye kızdı. Sonra da çadırlarını söke
rek Nehrevan'a çıkardı. Durumun kötüle§tiğini gören Kadılkudat ve Ebu 
Mansur b. Yusuf, Halife'ye bir mektup yazarak onu olacaklardan korku
tup, evlilik akdinin Kunduri ve Rey Kadısının phadetleri ve vekaletleriyle 
yapılması konusunda Halife'yi etkilerneye çalı§tılar. Halife'nin yumup
ması üzerine, bu konuda ulemadan fetva soruldu. Hanefiler, akit sahihtir, 
prt hükümsüzdür, derken; Şafiiler, akit içerisine prt dahil olursa akit 

•� İbnu'l-Cevzi XVI, s. 66: Bu arada Tuğrul Bey'in Bağdad §ahnesini azledip, yerine Ebu 
Ahmed b.  Abdulvahid en-Nehrevani'yi "Reisu'l-Irakeyn" unvanı ilc atayarak, eski arnidi 
tutuklaması için de izin verdi (Mart 1 06 1 ) .  Bu haberin duyulması üzerine eski am id Ha
life'nin sarayına sığındı. Rcisu'l-Irakeyn Bağdad'a ula§tıktan sonra adamları tarafından 
Halife'ye ve Ha§imilerc baskı yapılmaya ba§landı; Halife'nin içi arpa dolusu bir kayığı 
gasp edildi ve Halife'ye ağır ).\elecek i§ler yapıldı. Yaptıklarının ayıp olduğu konusundaki 
kınamalara ise hiç aldırmadılar (Bkz. Sıbt, a.g.e., s. 77) . Görünü§e göre Tuğrul Bey, Ha
life'nin verdiği sözü tutacağından pek emin olmadığı için, onu baskı altına almakta, is
tekleri yerine getirilnıezse neler yapabileceğini Halife'ye göstermek istemektedir. Tuğrul 
Bey'in bu cndi§esindc haksız olmadığı sonradan Halife'nin sözünden dönmesiyle anLı
§ılacaktır. 

160 
Sı bt, a.g.e., s .  80. 

161 • 

Ibnu 'l-Cevzi XVI, s. 67. 
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batı! olur, dediler. Fukehanın bu  görü�ünden sonra vezir Kunduri, Cuma 
gecesi Halife'nin sarayına tekrar giderek ona nasihat edip inadından vaz
geçmesini istedi (29 Haziran 1 06 1 ) . 1 62 

Kundurl'nin ili§kileri gerginle§tirdiği bir s ırada, Tuğrul Bey'den gelen 
Mektupta Halife'ye yumupk davranması ve evlilik i§inin ancak güzellikle 
halledilmesi emredilmekteydi. Bu mektubun yazılmasına sebep ise, Halife 
divanından Humartekin et-Tuğril'ye yazılan bir mektupta K undurl'nin 
yaptıklarından §ikayet edilerek, Sultan'ın durumdan haberdar edilmesi 
istenmesidir. Humartekin de, Kundurl'ye bir mektup yazarak, Sultan'ın 
bu i§lerde müessir olmadığı ve Halife'nin bu hale dü§ürülmemesi gerekti
ğini tavsiye etmi§ti. Halife, bu mektupla birlikte biraz rahatlamakla bera
ber, Kunduri ı srar etmekte, Halife ise sabretmekteydi. Sonunda Kadı ed
Dameğani ve Ebu Mansur b. Yusuf'un tavassutuyla Halife evliliğe razı 
oldu. 163 

Vezir Kunduri, Halife'nin kabul cevabını bu topluluk önünde verme
sini istemekteydi . "" Fakat Halife, bunun için gelen heyete beklenen cevabı 
vermediği gibi, önceki varılmı§ olan mutabakatı da unutmu§ gözükerek: 
"Biz Abbas Oğulları insanların hayırlısıyız. imarnet ve reislik bizimle 
beraber kıyamete kadar devam edecektir. Bize uyan hidayet bulmu§, yüz 
çeviren dalalete sapmı§ olur" dedi . 165 Bu cevaba kızan Kunduri, Halife'nin 
yanından ayrılarak ( 1 7  Temmuz 1 06 1 )  yanındaki takılar ve  hediyelerle 
beraber Hemedan'a gitmek üzere Bağdad'dan ayrıldı. Kunduri, evlenme 
i§inin bu §ekilde yarıda kalmasının sebebi olarak Humanekin'in i§e ka
rı§masını görmekteydi. Durumun Sultan'a bildirilmesi üzerine Sultan'ın 

162 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 67; Sıbt, a.g. e., s. 80; Nuveyri XXVI, s. 298 vd. 
16·' Halife, Kunduri'ye bir mektup yazarak: "Ben i§leri senin isteğine ve diyanetine havale 

ediyorum. Sen bu i§i bizim ve Rüknü'd-Din'in razı olacağı §ekilde yap. Sen de bilmekte
sin ki, Abbas oğulları tarafından daha önce böyle bir i§ yapılmamı§tı" dedi. Bkz. İbnu'l
Cevzi XVI, s. 68. 

164 Halife'nin rıza göstermesı üzerine meselenin diğer insanlarca da bilinmesini sağlamak 
kastıyla Kunduri yanında Kadılkudat ve bir grup seçkin insanla Halife'nin huzuruna 
giderek: "Efendimiz Emiru'l-Müminin, hizmetçiniz olan Rüknü'd-Din'in istediği ve si
zin onun isteğini kabul ederek §ereflendirdiğiniz hususu, bu cemaatin de bilmesi için 
buradayız" dedi. Bkz. İbnu' l-Cevzi XVI, s. 68; İbnu'l-Esir X, s .  2 1 .  

165 Sıbt, a.g.e., s. 8 1 .  
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1 l u ı ıdrteklı ı 'e kaqı tavrı __ deği�ti .  O da, korkusundan süratle uzak la.� ı ı .  
l §lcrin b u  hale gelmesi yüzünden Bağdad halkı da korku içinde kald ı .  

Arnidulmülk Kundurl yolda iken, Tuğrul Bey'den kendis ine bir n ıek
tup geldi. Mektl!pta; Halife'nin evliliğe rıza gösterınemesi sebebiyle, : 
A rslan __ Hat_un'un Halife' nin_ yanından alın�r�k kenc_iis_in�_ göi]-<:jeri lmcsini 
istedi. Kundurl, Sultan'ın emrini yerine getirmek üzere yoldan geri dön
mek istediyse de, Bağdad'a dön_düğünde askerlerine hakim olam_�makt_an 

_ korktu. Bunun üzerine Arslan Hatun'a bir elçi göndererek onu Daru'l
Memleke'ye getirm_esini, _kendiş_iı:_ı!n _ Sultan ile görü§erek meseleyi ona 

__ anlatıp, İ§lerin_ sulh içipde çöz�lmesini sağlayacağın_ı bildirdi. Arslan _Ha
- tup'l� da yazı§arak_ onun __ Ha_IJfe'nin sarayından Daru'l-Me_mlek�'ye iı:_ıtikal 

etmesini istedi. Taraflar arasındaki çeki§me ve ona bağlı olarak korku ye
-- _nid�n ba§ gösterdi. Halife, müspet cevap vermemekte direndi. Baskılar 

üze ı: ine_ Halif_e_ Bağdad'_d�n _ çık_ıp.a_ niyet_i_ n_� açığa vu rdu: Bağda d halkı en
di§e ve korku içerisinde olacakları beklerneye ba§ladı.1"' 

_ _ _ _ _ _ T uğr_ul Bey, art!k H�llfe hakkınqak_i dü§ü nc�l�rin_i _d_�ği§t_İrmi§ ve onu 
zçırlayıcı yollara_ ba§ yurm�ğ� _ba§laını§tl:: Hallf�'nin _hanıınını onun sara
yından almakla, bir nevi çe_zalanqırma cihetin_e gitmİ§, _gururuyla oyna
mı§tJr. İ§ler bununla da kalmadı; Bağdad'daki §ahnesine bir emir göndere
rek, Halife'yi murakebe İ§_İnd�n _ vazg�ç_me_sini . _istedi. Bunun üzerine 
Reisu'l-Irakeyn, Halife'nin sarayına defalarca hücum etmeye ve buraya 
sığınmı§ bazı ki§ileri ele geçirmeye ba§ladı. Halife bu durumlara §abit 
olduğu halde yapacak bir §eyi yoktu. '"' istediğini ele geçirememenin 
üzüntüsü içinde olan Tuğrul Bey, Halife'ye söz geçirme noktasında olan 

. Kadilkudat ve Ebı1 Mansur b . . Yusuf'a mektup yazarak, "Ben Halife'nin 
_ _  bizf!leti için karçlqimi ölpürdüm, onun ba§arısı için malımı sarf ettim, 
onun yolunda yakın dostlarımı helak etim . • .  " deme kte ve Halife'nin yap
tıklarından dolayı onları azarlamaktaydı. Tuğrul Bey'in bu mektubuna 
kaqı gönderilen cevabİ mektupta biqey yapamamaktan dolayı Sultan'dan 
özür dileniyordu. ' "" 

166 
el-Bundari, a.g.e., s. 1 8; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 68; Sıbt, a.g.e., s. 8 1 .  

167 
İbnu'l-Cevzi xvı: s. 69. 

168 
lffl - Sı bt, a.g. e., s. 82 . . _ _ 

İbnu'l-Esir X, s. 22; Sıbt'a göre bu mektup Reisu'l-Irakeyn'e yazılmı§tır. Bkz. Sı l ı ı .  
a.g.e., s .  86. 
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Sultan, bununla d a  yetinmeyerek Reisu'l-Irakcyn'e mektup gönderip, 
Halife'nin ve yakınlarının e llerindeki, Halife · Kadir Billah döneminde 
olanların haricindeki iktaların alınmasını, ayrıca evleome i§inde Halife'yi 
etkileyerek i§i bozduğuna inandığı Ebu Turab adlı §ahsın da kendisine 
teslimini istedi . . Reisu'l-Irakeyn, Babu'n-Nevbe'ye giderek Sultan'ın · · 
kendisine emrettiği hususları Halife'ye bildirdi. Halife, · iktaları · almak 
elinizdedir, fakat Ebu Turab'ın isnat edilen §eylerle i lgisi yoktur, dedi. · 

Reisu'l-Irakeyn, bununla da yetinmeyip; Halife'nin adamlarını evlerinden 
almaya, mallarını müsadere etmeye ve Halife'nin gelirlerine el uzatmaya 
ba§ladı. 170 

Şubat 1 062'de Sultan'dan Bagdad, Vasıt ve Basra'ya gelen ·mektup- · 
larda; buralardaki Halife ve yakınlarına ait iktalara el konduğu 
belirtilmekteydi. Ha:life'nin divanıyla yapılan· yazı§malar kesildiği için, 
Tuğrul Bey'den Kadılkudit'a bir mektup ula§tı. Bu -mektup: ''Doğunun ve · 
Batının meliki, İslam'ı ihya eden, İmaının vekili, Halifetullah olan· 
Emiru'l-Müminin'in sağ eli ·(kuvveti) · olan Şahın§ah-ı · Muazzam'dan · 
Kadılkudit'a" §eklinde. ba§lamaktaydı� 1 7 1  Dikkat edilirse; Tuğrul Bey� ara- · 
dan geçen bunca tatsız olaylara rağmen, hala "kendisini Hafife'nin vekili ve 
gücü olarak görmekte, onu kendisinden üstün bir otorite olarak tanı- -

ı;o Aralık 1 06 1 'de ayında Sultan'dan Reisu'r-Rüesa'ya · bir mektup geldi.- Bu mektupta 
Halife hakkında ho§ olmayan i§lerin yapılacağından ve Arslan Harun'un Halife'nin sara
yıntlan · alınarak Danı'l-Memleke'ye nakledilmesinden sonra da yanındakilerle beraber 
Sultan'ın yanına gönderilmesinden bahsediliyordu. Bu arada Reisu'l-Irakeyn Halife'nin 
yakın adamlarını evlerinden almaya ve mallarını müsadere. etmeye devam ettiği gibi, yıl-
lık 500 - 000 dinar olan Halifelik tahsisatın da el  uzattı. Bu duru-m üzerine Halife, Ebu 
Mansur b. Yusuf'u Reisu'lclrakeyn'e· göndererek: "Rüknü'd-Din bunu bizden alarak ne 
yapmak" istiyor. Bu §eriatin "aslı gereği bizimdir ve bizden alınması da caiz değildir" §ek-
linde duruma razı olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Reisu'l-Irakeyn: "Ben Halife'� 
hizmetle, Sultan kaqısında kendimi tehlikeye atmı§ olurum, çünkü benim dü§manlarım 
anında bunu Sultan'a iletirler. Benim Halife hakkında kusurlu olduğumu biliyorum, 
umarım ki, i§ler sulh yoluyla hallolur. Aksi taktirde, aradaki nefretirı ve sertliğin artması 
kaçınılmazdır. Zira gönderilen bütün-·mektuplar bunun artacağını bildirmektedir" §ek� 
linde cevap vererek yapılan §eylerin Sul tan'ın emriyle -yap1ldığını, kendisinin buna mu- · -
halefet edemeyeceğini bildirdi. Ebu Yusuf da: "Sen baskıları · bir mik tar hafiflct,: bizler · - · - 
evliliğin olması için gayret sarf etmekteyiz" dedi. Bu §ekilde bir ü mit ı§ığının belirmesi · 
üzerine Reisu'l-Irakeyn baskılardan vazgeçti.-BkZ . . Sıbt, a.g. e. , s. 86 vd; el-Bundari, a:g.e. , 
s. 20. 

111 
İbnu'l -Cevzi XVI, ·s. 72 . · 



l l i l fı fl' t M !l t' S S t' S C S i  1 \ 'l l  

ı ı ıaktadır. Tuğrul Bey, mektubunda kendisinin yaptıklarını anlatıp, I l a
life'nin verdiği bu cevapla onu çirkin bir mükafatla mükafatlandırdığını, 
oysa kendisinin yaptıklarıyla Allah'a yakla§mak istediğini anlatıp, bu evli
lik i§ini gerçekle§tirmek niyetinde olduğunu vurgulayarak, eğer istediği 
olmazsa tehdit ve cezalandırma yoluna gideceğini ipret ediyordu."' 

Tuğrul Bey'in, Halife'ye ve yakınlarına bu §ekilde manevi baskı 
uygulamak sureti ile hedefine varmayı amaçladığı anla§ılmaktadır. Nite
kim yapılan bu baskılardan usanan Halife, fazla direnemeyerek, iki taraf 
arasında gerginliğe yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya niyetlendi. Evli
l ik  i§ini üç yıl engelledikten sonra Ocak 1 062 'de evliliği kabul ettiğini 
açıkladı. Evlilik i§lerini yürütmesi için Amidulmülk'e bir vekaletname 
yazdı. Bu vekaletmamede, Kadılkudit ve Ebu Mansur b. Yusuf, evlilik 
akdi için gerekli olan icab ve kabulden, icabın Halife tarafından telaffuz 
edildiğine phit olduklarına phadet etmekteydiler. Bu phadet yazı ile 
tespit edildikten sonra, Halife, Ebu'l-Ganaim b. Muhelleban'ı elçi olarak 
Tuğrul Bey' e gönderdi. "' 

Halife'nin elçisinin getirdiği bu habere Sultan son derece sevindi. 
Halife ve yakınlarının üzerindeki baskılar kaldırıldı. Halife'nin e lçisinin 
hareketinden be§ gün sonra Sultan'dan gelen bir mektupla iktalarm sa
hiplerine iade edilmesi emredildi. Halife'nin sarayında sevinç meydana 
geldi, davullar ve borular çalındı, iktalar sahiplerine iade edildi . '  4 Elçi 
Ebu'l-Ganaim'in Sultan'ın yanında kalması uzayınca Halife tekrar hare
kete geçerek Cabir b. Sakiab adlı bir phısla Arslan Hatun'a mektup 
göndererek kendisini özlediği, saraydan çıkmasının mepkkatli olduğunu 
bildiriyor ve gönderılen elçilerden bahsedilerek, evlilik i§ine izin verdiğini 
anlatıyordu. 

Halife'nin elçisi Tuğrul Bey'in yanına Tebriz yakınlarında ula§tı. 
Gönderilen tevki, Sultan'ın da hazır bulunduğu bir topluluk içinde 
okundu. Sultan, oradakilerin huzurunda ayağa kalkarak önce tevkii sonra 
yeri öptü ve dua etti . tevkiı alarak Arnidulmülk Kunduri'ye verdi. O da 

172 ' 
Ibnu'I-Cevzi XVI, s. 72; Sı bt, a.g. e. , s. 88 .  

li' . 
· I bnu'l-Cevzi XVI, s. 73; cl-Bundari, a.g. e., s. 20. 

174 İbn Kesir XII, s. 95; Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 73.  
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onu okudu. Bu tevklde mihrin 400 000 dinar olduğu da açıklanmaktayd ı .  
Böylece Sultan ve  Seyyide'nin nikahları kıyıldı. Sultan, dua ve  §ükür ma
nasında bir konu§ma yaptı. Kendisinin Halife'nin kölesi olduğunu ve öm
rünün sonuna kadar ona hizmet edeceğini belirtti. Halife'ye du-a edilip, 
altın ve inci saçıldı ( l T  Ağustos 1 062) . Ekim ayında Halife'ye hediye ola- 
rak otuz adı Türk ğu larnın yanında, erkek hizmetçiler, altın ve· mücev- 
herlerle süslü eğeriyle bir at, Halife için ı o ·ooo dinar, değerli mücevherler, 
Seyyide'ye verilmek üzere Altuncan Hatun'un Irak'taki iktaları ve Ha-· 
life'nin yakınlarına değerli hediyeler gönderildi. Bütün bunlar Arslan 
Hatun'un ba§kanlığında sahiplerine teslim edildi ."' 

Nikahtan sonra zifaf i§ini gerçekle§tirmek isteyen Tuğrul Bey, (Ocak 
1 063) Bağdad'a hareket etti. Halife, S\lltan'ı kaqılamak istediyse de, 
sonradan affını talep edip, yerine vezir İbn Cehlr'i gönderdi. Bağdad'a 
yakla§an Sultan· §ehrin batı yakasında konakladı.176 Sultan, Amidulmülk'ü 
Halife'nin sarayına· göndererek Seyyide'yi Uaru'I-Memleke'ye· nakletme 
İ§ini görü§mesini istedi ve geline değerli ta§larla süslü iki dirhem ağırlı
ğındaki yüzüğüyle birlikte iki cübbe gönderdi. Arnidulmülk meseleyi 
Halife'ye açınca, Halife Amldulmülk'e: "Ey Mansur b. Muhammed ! ·sen 
bu §erefli evliliğin olmasını istemi§tin, biz ise bazı korkularımızdan dolayı 
buna mani: olmaya çalı§ını§tık.- Sen - de bilmektes in ki, Ebfı'l-Ganaim'le -
gönderdiğimiz ve seninle birlikte karar verdiğiniz i§te birlqme Halifelik 
sarayında olmalıydı. Zira evimizden ba§�a tarafa gelin çıktığı görülme
mi§tir" dedi. Bu söz üzerine Amldulmülk: "Bu isteğiniz doğrudur, Sultan 
da sizin sarayımza imikal etmek azmindedir. Fakat o, hacipleri, ğulamları 
ve yakın adamları için de kalacak yer istemektedir. Bunun temini ise 
mümkün değildir" §eklinde cevap verdi. , , ; -Taraflar arasında defalarca gidip 
gelmelerle gelinin Daru'I-Memleke'ye ·imikali ve Sultan sefe re çıktığı .za-· 
man Bağdad'dan ayrılmayarak onunla birlikte gitmemesi meselesi -konu
§uldu.- Kadılkudat ed-Dameğanl ·çağrılarak varılan karara kefil olması -sağ-: 
!andı."' 

175 İbnu'l-Cevzi xv c s. 7 4 vd; İbnu'l-Esir x; s. 23; İbn Kes ir XII, s. 95; -el-Yafii III,  s. 1 32.  
76 İbnu'l-Esir X,  s. 25 .  

177 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 80. 
"' İbnu'l-Cevzi XVI; s. 79 vd; İbnu'l-Esir X, s. 25 -vd; Nuveyri XXVI, -s .  30 ı. İbn Kesir'e . 

göre gelinin Daru'l-Memleke'ye nakledilmesi isteği üzerine Halife kızarak: "Siz sadece 



l l i l ;"ı fı.: ı  M ll e s s e s ı: s i  1 .\�') 

Görü§melcrin sonuçlanmasının ardından Sultan, olaydan duyduğu 
mutluluğu göstermek ve Halife'yi memnun etmek kastıyla ona 1 00 000 
dinar, 1 50  000 dirhem, 4 000 elbise ve on adet soylu at gönderdi. 7 Şubat 
1 063'de Seyyide babasının evinden alınarak Daru'l-Memleke'ye nakle
dildi. Düğün hazırlığı olarak Dicle'den Sultan'ın sarayına kadar çadırlar 
kurulmu§tU. Seyyide'nin Sultan' ın sarayına giri§ anında davullar ve zurna
lar çalındı. Seyyide altınla kaplanmı§ bir taht üzerine oturtuldu. 179 Sey
yide'nin Sultan'ın sarayına getirilmesi Tuğrul Bey ve adamlarını son 
derecede mesut etmi§ti. Sultan, Seyyide'nin huzuruna girerek yer öptü ve 
geline hizmette bulundu, Halife'ye tqekkür ederek, oturmaksızın odadan 
çıktı. Tuğrul Bey'in odaya girmesiyle beraber, Seyyide Sultan'a kaqı ne 
yüzünü açtı, ne onun için ayağa kalktı ve ne de yüzünü gösterdi. Sey
yide'nin huzurundan ayrılan Sultan, sarayın sahnında hacipler ve Türk
lerin ileri gelenleriyle birlikte Türkçe prkılar söyleyip, diz üstü yere 
çöküp kalkarak sevinç içerisinde raks ediyordu. Sultan, Seyyide'nin ken
disine ilgisizliğine ve yaptıklarına aldırmaksızın Arslan Hatun'u sohbet 
etmesi için çqitli hediyelerle birlikte gelinin yanına gönderdi. Ertesi günü 
tekrar Seyyide'nin huzuruna giderek yer öptü, ona hizmette bulundu ve  
kaqısında gümü§ kaplı bir tahtta bir saat kadar oturdu, sonra da dıprı 
çıktı. Seyyide'nin davranı§larında hiç bir deği§iklik yoktu. Sultan, buna hiç 
aldırmayarak geline değerli hediyelerle birlikte çevresi çiçekli i§lemelerle 
süslü bir feraciye gönderdi. "" 

Tuğrul Bey, bu tarihi düğünün hatırası olarak Bağdad'da bir altın ma
dalyon bastırarak bir yüzüne Halife'nin, diğer yüzüne de kendi ismini 
yazdırmı§; kendisi madalyonun bir yüzünde ba§ında tuğlu ba§lık ve bağ-

§ereflcnesiniz diye kızıını Tu�rul Bey'e nikahlamak istemi§tiniz, ama goruyorum ki 
§imdi onu alıp gerdeğe sokmak istiyorsunuz" diyerek, Seyyide'yi Sultan'a teslim etmek 
istememi§ti. Bkz. İbn Kesir XI I ,  s. 96 vd. 

17 9 • 

Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 79 vd; I b nu '!-Esir X, s. 25 vd; Nuveyri XXVI, s. 30 1 .  
180 

Tuğrul Bey, bu i§lemi ı;ünlcrce devam ettirdi. Gelinin huzuruna giriyor yer öpüyor, 
hizmette bulunuyor, sonra Ja dıprı çıkıyordu. Ne Seyyide'nin ilgisizliğı, ne de ba§ka bir 
§ey Tuğrul Bey'in mutluluğunu ı;iilı;eleyemedi. Halife ile akrabalık tesis etmenin vermi§ 
olduğu sevincini yakınları ile payla§tı. Evlilik hususunda büyük gayretler sarf eden 
Amidulmülk'e hizmetlerinden dolayı hilat giydirdikten sonra unvanını artırdı. Arkasın
dan büyük bir yemek ve bütün emirlerine hilatler verdi. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. RO; 
Sı bt, a.g.e., s. 99; Abu'l-Farac I, s. 3 15 ; İbnu'l-Esir X, s. 26; İbn Kesir XII, s. 97. 
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da§ kurmu§ olarak oturur halde olup, elinde hakimiyet sem lıolü olarak 
kadeh tutmaktaydı. Diğer yüzünde ise oturur halde resmi ve ba§ının iki 
tarafında ok, diğer tarafta yayı bulunmaktaydı. Resmin bulunduğu halka
nın dı§ tarafında "es-Sultanu'l-Muazzam Şahin§ahi Rüknü'd-Dünya ve'd
Din Tuğrul Bey Duribe bi Medineti's-Selam" yazmaktaydı." '  

Düğünün yapılıp, gelinin Daru'l-Memleke'ye nakledilmesinden sonra 
fazla bir zaman geçmemi§ti ki, Halife'den alınan izinle beraber Tuğrul 
Bey, yanında Seyyide olduğu halde, Bağdad'dan ayrıldı. Seyyide hayli zor
landıktan, Sultan'ın ısrarından ve sert davranmasından sonra Bağdad'dan 
ayrılmaya razı oldu. Bu i§lem gönül rızası ile yapılmadığından dolayıdır ki, 
Seyyide'ye yolda§lık etmek ve hizmetinde bulunmak üzere Halife 'nin 
sarayından ancak üç kadın katıldı. Halife ve gelinin annesi bundan büyük 
hüzün ve elem duydular. Çünkü önceden §art ko§malarına rağmen Sultan, 
Seyyide'nin Bağdad'dan ayrılınama §artma riayet etmemi§ti. "- · 

Tuğrul Bey, Bağdad'dan ayrıldıktan sonra Cebel bölgesine doğru yö
neldi. Rey'e vardıklarında hastalanan ve durumu iyice ağırla§an Sultan 
vefat etti (S Eylül 1 063) . 183 Cenazesi Merv'e nakledilerek kardqi Çağrı 
Bey'in yanına defnedildi.'84 

Tuğrul Bey, Abbasilerden kız almak sureti ile kendi soyunu Hz. Pey---
gamber'in soyuyla birle§ tirmeyi, dolayısıyla hem saltanat, hem de hilafet 

"' Bu ibarenin Türkçesi: Dünya ve dinin temeli, hükümdarlar hükümdarı, büyük Sultan 
Tuğrul Bey Bağdad'da darbedildi, manasındadır. Bkz. İbrahim Artuk, "Abbastler· Dev- -_ 
rinde Sikke", B elleten XXIV /93, ( 1960) , s. 36-vd; O .Turan, Selçuklular .. . , s. 94. -112 12 

Mart 1063 günü --geldiğinde vezir Amidulmülk Halife'nin sarayına giderek Tuğrul 
Bey'in ve Seyyide'nin Bağdad'dan ayrılmaları, ayrıca Halife'nin hanımı Arslan Hatun'un
da birlikte arkada§lık etmesi için izin istedi. Halife, bu i§e izin vermekte tereddüt göste
rerek altı gün bekledikten sonra izin verdi, fakat Arslan Hatun'un ayrılmasına müsaade 
etmedi. Bu i§in ho§ olmayacağını ve çirkin görüleceğini söyledi. Halife'nin · hanımı kenc - -
disine .de izin verilmesini dil edi, fakat bu konuda tekrar Hallfe'ye- müracaat etmekte te
reddüt etti. Arslan Hatun'un Bağdad'dan ayrılmak istemesinin sebebi: Halife'ye dön- ·· 
dükten sonra, Halife'nin ondan uzak durması ve hiç yakınla§maması sebebiyledir. Bun
dan da anla§ıldığma göre, evlilik i§leminde Tuğrul Bey'in tarafı olarak önemli rol ayna
ması, Halife'nin ona kar§ı kızgınlık ve soğuk davranma sonucunu doğurmu§tur. Bkz. 
İbnu'l-Cevzi xvı,-s. 8 1; Sı bt, a.g.e., s. 99; İbn KesirXII,' s. 97; Abu'l-Farac ı, s� 3 1 5  vd. --

181el-Bundari, a.g.e., s. 1 1 0; Ebu'l-Fida II, s. 1 83.  
, .. 

S. cl-Hüseyni, a.g.e., s. 1 6. 
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�erl' f i ı ı i  n· ı ı ı  e ı ı ı ıeyi a ı ı ıaçlamı§tır. "" Bu i �  i çin üç sene boyunca uğr;qaıı Vl' 

Jü§liııces i ı ı i  lıayata geçiren Tuğrul Bey, eri§tiği makamı ve §erefi halkına 
göstererek, azametini ve büyüklüğünü ispat etmi§ oldu. ' 8'· Bu §eref, bütün 
tahakkümlerine ve haskılarına rağmen hiçbir Büveyhi sultanının ula§ama
dığı bir §erefti. 1 87 Tuğrul Bey'in Hz. Peygamber'in soyuyla evlilik yaparak 
§ereflenme dı§ında bir maksat gütmediği, sarayına getirilen Seyyide'nin 
huzuruna girdiğinde, aksi davranı§larına ve bütün ilgisizliğine rağmen ona 
hizmette kusur etmemesinden de bellidir. Aksi taktirde, yetmi§ ya§ına 
gelmi§ ve daha önceki evliliğinden çocuğu olmamı§ Sultan'ın böyle bir 
evliliğe giri§mesi beklenmezdi. 

2 - A l p  A r s l a n  D ö n e m i  ( 1 0 6 3 - 1 0 7 2 )  

Tuğrul Bey, Selçuklu D evletinin ilk sultanı olarak önemli i§ler bapr
mı§, özellikle de İslam alemi için büyük tehlike tqkil eden Şii hareketle
rine darbe vurarak Sünni İslam alemini yok olma tehlikesinden kurtar
mı§tı. Bu hizmetlerinden sonra Abbas) ailesi ile akrabalık kurarak Pey
gamber soyuyla §eref kazanmak istemi§, bütün engellemelere ve zorluk
lara rağmen bu emeline de kavU§ffiU§tU. Tuğrul Bey döneminde özellikle 
evlilik sebebiyle gerginle§en Halife-Selçuklu ili§kileri onun vefatından 
sonra yeniden §ekillenmeye ba§lamı§tır. Tuğrul Bey'in vefatı ile i§lerin 
bittiğini zanneden Abbas) Halifesi, eski otoritesini yeniden tesis için 
harekete geçmekte gecikmemi§ti. 

a - Ha l if e ' n i n  S e l ç u k l u  H a k i m iy e t i n d e n  K u r t u l m a  Ç aba lar ı  

Tuğrul Bey'le yapmı§ olduğu anla§mayı onun hayatı ile kaim kabul 
ederek, Selçukluların vasalı durumundaki Musul emiri Müslim b. Kurey§, 
Dübeys b. Mezyed, Ebu Kalkar, Hezaresb, Ebu'l-Feth, Ebu'n-Necm, İbn 
Verram ve Bedr b. Muhelhil gibi emidere mektuplar yazarak onları genel 
durumu görü§mek üzere Bağdad'a davet etti. Böylece yeni Su ltan Alp 

185 Fetihlerle ve Abbas! Hallfesini Şilierin elinden kurtarınakla §öhreti iyice artan Tuğrul 
Bey, Hz. Peygamber soyuyla akrabalık tesis ederek, §erefini daha da artırmak ve daha 
önce hiç bir sultana nasip olmayan §erefe kavu§mak istemekteydi. Bkz. H.Mahmud-A. 
q-Şerif, a.g.e., s. 566; M.Makdi§, a.g. e. ,  s. 306. 

186 
M. el-Hudari, a.g.e., s .  475. 

187 'T' 'h Suyutl, ı arı u . . , s. 420. 
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Arslan adıııa hutbe okunmadığı gibi, - bu emirlerin Bağd;'ld'a çağrı larak 
memleket i§lerinirr onlarla ·müpvere· edilmesinden, Abbasi Halifesi'nin 
kendı: otoritesini tesis cihetine gittiğini görmek mümkündür. Durumun 
bu §ekilde· geli§mesinden endi§-denen Selçukluların Bagdad'daki -temsilcisi · 
amid Ebu Said el-Kayeni, ülkede huzursuzluk ve karga§a çıkmaması için 
Sultan'm ölümünün gizli tutolmasını isteyerek, kendisinin ancak efendisi 
Kunduri'den gelen emirler doğrultusunda-· hareket edebileceğini, ayrıca 
kendısine· can güvenliği konusunda eman mektubu verilmedikçe de Ha
life'nin sarayına · gelemeyeceğini· açı_kladı."� -Selçuklu temsilc isinin -bu §e-· 
kıl de remkinli ·davranı§ı Halife'nin ve Arap emirlerinin daha ileri gitıİ1ele-· 

rı nı: engelledi . ' O' Selçuklu hakimiyetini· Bağdad' da -devam ettirmeye niyetli 
olan am id, can güvenliği : konusunda endi§eli- · olmalı ki, kendine bağlı 
adamlarıyla birlikte İsa ·Sarayı·ria çekilerek, buraya s ilah ve yiyecek depo
layıp� etrafını surlada · çevirerek, Araplardan gelebilecek -saldırılara kar§ı 
savunma hazırlıklarına · ba§ladı. Selçuklu hakimiyetinin bitmediğinı: gös 
termek bakımından· Daru'l-Menıleke'nin kapısında davul vurdurmaya 
devanı etti. Onun· gayesi :Selçuklu- ba§kentinden kendisine gelecek tali
mata kadar · idari bo§luk yaratmadan yönetimi sürdürmekti. Amidin. bu 
§ekilde davranması ve Halife'yi nıuhatap kabul etmemesi, Halife'ye çok 
ağır geldi. Arnidin istediği eman mektubunu kendisine verdi. -Halife'nin 
vezırı· Ibn Cehir de, Tuğrul- Bey' in · ölümünden sonra yapılması gereken 
taziye merasimi için (23"Eylül 1 063) sarayın sahnında oturdu. Amid, ken
dısıne eman mektubır verilıni§· olmasına rağmen buraya gitmedi. Bu Ra
mazan· ayının· son cunıasında Tuğrul Bey'in adı hutbelerden çıkarılarak 
okunmadığı gibi, onun yerine ba§ka bir. hükümdarıo adı da konmadı. 190 
Alp- Arslan, . bu sırada taht konusunda ortaya çıkan karı§ıklıkları hallet
mekle me§gul olduğu - için· Bağdad'da ·meydana gelen geli§melerle ılgi< 
lenme §ansına sahip değildi. 19 1 

1 88  
Sı bt, a.g.e., s. 1 02. 

189 M.A.Koymen, Büyük Selçuklıi . . .  IIC s. 7.-
ı90 

Sı bt, a.g.e., s. 1 03. 
'" ' Tuğrul Bey vefat ettiği zaman Vei.ir Kunduri Rey'irı dışında bulun maktaydı. S ultan'ın 

vefat haberini ·alınca kısa sürede başkente intikal ederek Sultan'ın- defin merasimini ya
pıp, ıdareyi 'ele aldı. Uşakların elbise· yırtmalarını men ederek, halkın sükunetini sağlayıp, 
Sulran'ın mülkünü askerlere dağıttı. İlk plaııda, çıkması muhtemel karışıklıkla·rı ·önle
dı kten sonra, Tuğrul Bey'in yeğeni ·ve·üvey oğlu olup veliahtliği de vasiyet etmiş olduğu . 
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1 rak ' ta  hakimiyetini geni§letme gayretinde olan Hal! fe, esk i ik Ll 

sahalarını ele geçirme yoluna gitti. Selçuklu temsilcisine elçi göndererek, 
onu bu memlekete nezaret etmeye Tuğrul Bey'in görevlendirdiğini, ·o 

öldüğüne göre hal!felik iktalarından el çekerek güven içerisinde Irak't a 
oturmasını, aksi taktirde bu beldeden çıkıp· gitmesini· istedi. Bunun üze
rine görevli, arnidin yanına kaçınağa mecbur kaldı. Hal!fe, kendi emrine 
tabi olmayanlara kar§ı hukuk! gerekçeleri hazırlamaktan da geri kalmadı. 
Kadılar ve fukahayı toplayarak: "İmama isyan eden ve onun itaatinden 
çıkan kimsenin durumu"nu sordu . Hukukçular böyle bir §ahsın katlinin 
ve onunla sava§manın diz olduğuna dair fetva verdiler. Hal!fe, bunu 
yapmak sureti ile kendisine kaqı Selçuklu hakimiyetinin temsilcisi olan 
arnlde kaqı hukuk! gerekçesini de hazırlamı§, dolayısıyla onunla ciddi 
manada mücadeleye karar vermi§ti. Bu arada Kundurl'nin Sultan Alp 
Arslan'ın yanındaki durumunun zayıfladığı haberi·· yayılınca - gerekli 
destekten kendisini mahrum hisseden amld, Hal!fe'ye elçi göndererek -
ondan özür diledi ve topladığı vergilere kaqılık olarak 30 000 dinar ile altı. 
yüz kurr buğday verdi."- · 

Bağdad'da nispeten hakimiyetini tesis ettikten sonra diğer bölgelerde 
de Selçuklu hakimiyetinden kurtulmak için mahalli Arap emirlerini topla
yarak onlardan kendine itaat etmelerini isteyen Hal!fe, çok geçmeden 

Süleyman' ı tahta· çıkararak· taht meselesini halletti (Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s .  82; ·el
Bundari, a.g.e., s. 24 vd) . Süleyman'ın ·bu §ekilde tahta çıkarılması ve ·adına-huıbe ·oku
tulmasına razı olmayan emirlerden Yağısıyan ve Erdem Kazvin'e giderek o sırada Hôra
san hakimi olan Alp A rslan adına hutbe okuttular. Durumun nezaketini idrak eden 
Kunduri, Rey'de huıbeleri önce Alp Arslan, sonra da karde§i Süleyman adına okutınaya 
ba§ladı. Bu arada taht iddiası ile ortaya çıkan Kutalmı§ b. İsrail meselesini de halleden 
Alp Arslan, Rey'e gelerek Selçuklu tahtına oturdu (Bkz. el-Bundari, a.g.e., s. 27 vd) . I rak 
bölgesinde bunlar olurken, diğer yerlerde de Tuğrul Bey'in ölüm haberinin doğrulan
ması üzerine, Selçuklu hakimiyetine kaqı benzer davranı§lar görülmeye ba§Lıılı. 
Hemedan'da Sultan'a kaqı ·isyan·eden halk arnidi ve onunla birlikte Sultan'ın adambrın
dan 700 ki§iyi- kaılettiler. Bir müddet davul ·vurdurup, §ehirde istediklerini yaptılar. 
Kuıalmı§, kendisine bağlı s·o·ooo·Türkmenle Rey üzerine yürüdü ise de K undurl taraf ı n  
dan savu§turuldu (Bkz. Sıbt, a.g.e., s. 1 0 7). Bütün bunlar Tuğrul Bey'in vefatı i l c  olu�.ı ı ı  
bo§luktan kaynaklanmaktaydı. A l p  Arslan duruma el koymak üzere Horasaıı\bıı 1{<")' 
üzerine yürüdü. O sırada karde§i Şiraz'da bulunmaktaydı. Kunduri, huıbclcri tekrar /\ I p  
Arslan adına okutınaya ba§ladı v e  bir elçi göndererek ·itaatini bildirdi. Bkz. Sı lıt , .ı .g ı•. , ' 
ı t o. 

192 Sı bt, a.g.e., s. 1 04. 
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bunların birbirleriyle anla§mazlıklara dü§meleri ve çeki§meleri yüzünden 
zarara uğradı. 19-' Kendisi, Musul emiri Müslim b. Kurey§'İn tahakkümü 
altına dü§tüğü gibi, Müslim Bağdad'a gelerek Selçuklu idare merkezi 
Daru'l-Memleke'ye yerle§tikten sonra, Halife'nin sarayını kuptma altına 
alıp yağmalattı. 1"' Bu durumdan kurtulmak isteyen Halife, yine Türkler ve 
sadık Arapların yardımına müracaat etmek mecburiyerinde kalıp, bu 
uğurda hayli mal harcadı. Fakat tam bu sırada Kutalmı§ meselesini halle
den Alp Arslan, Rey'de tahta oturduktan sonra sarsılan Selçuklu 
hakimiyetini yeniden tesise muvaffak oldu. 

b - A l p  A r s l a n ' ı n  H a k i m i y e t i n i n  T a n ı n m a s ı  

Tuğrul Bey'in vefatı ile bozulan Halife-Selçuklu ili§kilerinin düzeltil
mesinde ilk adım Selçuklular tarafından atılmı§tır. Bu İ§e de, ilk önce hayli 
zorlamalardan sonra yapılan evlilikten dul kalan Halife'nin kızının baba
sına iadesiyle ba§lanmı§tır. Tuğrul Bey'in vefatından sonra Seyyide'nin 
babasına gönderilmesi isteği reddedildiği gibi, Kunduri, Rey'de bulunan 
Seyyide'den Tuğrul Bey'e ait çok değerli bir ta§ın iadesini de istemİ§tİ. 
Seyyıde, kendisinde böyle bir ta§ olduğunu inkar edince, Kunduri kızarak 
onun iktalarına el koymu§tU. 195 

Alp Arslan'ın bap geçmesinden sonra Kunduri önce görevden 
azledilip, sonra öldürülerek vezirliğe Nizamülmülk getirildi. Yeni vezir, 
Sultan'ın da muvafakatİ ile Seyyide'nin arzusuna uyarak onu babasına 
gönderme kararı aldı. Seyyide'ye nafaka olarak 5 000 dinar gönderildi. 

,., Emir Hazaresb, Halife'ye mektup yazarak eğer kendisi "Melik" ismiyle anılırsa Ha
life ye 1 00 000 dinar vereceğini belirtti. Halife, ona gönderdiği cevapta, bunun mümkün 
olduğunu, fakat §imdilik Selçuklular yüzünden bu i§ in olamayacağını söylüyor ve Kavun 
Bey'e kar§ı ondan savunma tedbirleri almasını istiyordu. Çünkü o sıralarda yakınlarda 
olan Kavun Bey, Halife'ye mektup göndererek Huzistan ve Basra'da hutbelerin onun 
adına okunması, sikke kesilmesini istiyor, aksi taktirde tehdit ediyordu. Bkz. Sıbt. a 2 e. , 

s. 1 05.  
194 Mahalli Arap emirlerinden Müslim'in Halife'ye kar§ı emir dinlemez davranı§larını 

kendileri açısında rahatsız edici olarak gören diğer emirler toplanarak Müslim'e kar§ı 
birlqtiler. Bunlara kar§ı mücadeleyi göze alamayan Müslim, Halife'den özür dileyerek 
emirlerine tabi olacağını açıkladı. Buna mukabil Müslim'e, onu memnun edecek iktalar 
verildi. Bkz. Sıbt, a.g.e., s. 1 07. 

1 95 Sı bt, a.g.e., s. 107. 



I l i  l fı l c ı  M tı c s sl� s c s i  1 ltı'l 

Scyyidc, <ince kabul etmeyerek bunu almasının çirkin bir davranı§ oldu
ğunu söylcdiysc de, Nizamülmülk, "Bu sİzın Rey'e getirili§inizde hakkı
nız olan bir paradır ve Kunduri bunu size vermeyerek kendisi alıkoy
mu§tu" dedi. Bunun üzerine parayı kabul eden Seyyide ile beraber seçkin
lerden bir grup da yolda§lık etmesi için beraberinde gönderildi. Bu kafi
leyle beraber İbnu'l-Muvaffak olarak da tanınan Ebu Sehl Muhammed b. 
Hibetullah Bağdad'a yollanarak hutbelerin Alp Arslan adına okunınası 
için Halife'yle görü§mesi istendi. "" 

Kafile yolda iken Ibnu'l-Muvaffak vefat edince, Sultan, Reisu'l
Irakeyn Ebu Ahmed en-Nihavendi'yi elçilik göreviyle görevlendirdi. en
Nihavendi bunu kabul etmek istemediyse de sonradan mecbur kalarak 
görevi üstlendi. Seyyide ile beraber onun hizmetinde olan Kadı Ebu Amr 
Muhammed b. Abdurrahman ve Bağdad'a phne olarak atanan Hacib 
Emir Aytekin es-Süleyman) 4 Mart 1 064'de Bağdad'a ula§tı. "' Halife, 
kızının dönmesinden dolayı büyük sevinç duydu ve Alp Arslan'a te§ekkür 
ederek, Seyyide'nin geri dönü§ündeki hizmetlerinden dolayı Sultan'ı ha
yırla yad etti. Halife'nin sarayına vardıklarında Kadı Ebu Amr ayağa kal
karak toplantıda bulunanlara bir konu§ma yapıp Alp Arslan'ı ve arkasın
dan da veziri Nizamülmülk'ü övdü. Sultan tarafından biri Halife'ye diğeri 
ise veziri Fahru'd-Devle Ebi Nasr b. Cehir'e gönderilen mektupları tak
dim edip, hutbelerin Sultan Alp Arslan adına okunmasını talep etti. Yapı
lanlardan memnun olan Halife bu isteği olumlu kaqıladı ve hutbelerde 
Alp Arslan'ın adının okunınası için emir verildi."' 1 1  Nisan 1 064 tarihinde 
Bağdad minberlerinde Alp Arslan adına hutbe okunınaya ba§landı. 1•• Du-

1% ·  
lbnu'I-Cevzi XVI, s. 86; Sı bt, a.g.e., s. 1 1 2. 

197 Nuveyri XXVI, s. 304 . 
. , 

Sı bt, a.g.e., s. 1 1 3. 
199 Hutbede Alp Arslan için §U §ekilde dua edilmekteydi: "AIIahım, es-Sultanu'I-Muazzam, 

Şahin§ahu'I-Azam, Arap ve Acem ülkelerinin meliki, ümmetin meliklerinin efendisi, di
nin ı§ığı, Müslümanlara medet kılan, İmaının (Halifenin) yardımcısı, halkın sığınağı, 
Adudu'd-Devle (devletin gücü), Tacu'I-Mille (ümmetin tacı) olan Ebu Şuca Alp Arslan 
b. Muhammed b. Davud'ın i§lerini ıslah eyle.n Alp Arslan'ın elçisi olarak Bağdad'a gelen 
kadı bu olayı hemen, etraftaki isyankar Arap emirlerine yazarak duyurdu. Ba§ta Müsli ı ı ı  
b. Kuren ve Dübeys b. Mezyed olmak üzere hepsi itaatlerini bildirip, yeniden Alp 
Arslan adına hutbe okutınaya ba§ladılar. Bkz. İbnu'I-Cevzi XVI, s. 87; Sı bt, a.g.e., s. l l ] ; 
Hafız Ebru, a.g.e., s. 337 b. 



llıl / S l d . l,' l l l\ 1  l l l  A H I N  l l i N I  S I Y A S I· 1 

rumdan son derecede memnun olan Alp Arslan §üki.ir  seedesine kapandı 
ve Halife'ye çe§itli hediyeler gönderdi."" 

Amid, Halife'ye gerekli hürmeti gösterdikten sonra Daru'l-Mem
leke'ye yerle§tİ. Kadı Ebu Amr ise, Alp Arslan adına sikke kesilmesini ve 
hilat verilmesini Halife'den talep etti. Sultan adına sikke kesildi. Fakat İ§ 
hilat meselesine gelince gerekli olan alet ve malzeme için uzun süreye 
gerek olduğu, hazinenin de bu ihtiyaçları kar§ılamaya gücünün yetme
yeceği ileri sürüldü. Eğer acele olmasını istiyorsanız Sultan'a feraciyye, 
sarık ve sancak göndeririz, dediler. Buna razı olunmayınca, taraflar arasın
da durum gerginle§tİyse de sonradan İ§ler düzeldi. Halife, vezir Fahru'd
Devle'nin oğlunun tavsiyesine uyarak, Sultan'a "el-Veledu'l-Müey
yed"§eklinde hitap edip, hutbelerde kendi ismiyle beraber ismini okuttuk
tan sonra, adet olduğu üzere Sultan'ın oğulları Ayaz'a "el-Emir Şihabu'd
Devle, Kutbu'l-Mille", Melikph'a ise "Celalu 'd-Devle, Cemalu'l-Mille" 
lakaplarını verdi.'01 

Hallfe'nin, oğlum diye hitap edecek kadar kendine yakın bulduğu'"' 
ve "Diyau'd-Din, Adudu'd-Devle" (Dinin ı§ığı, Devletin gücü) lakabını 
verdiği Alp Arslan, böylece Tuğrul Bey'in vefatıyla birlikte sarsılan Sel
çuklu hakimiyetini yeniden tesis ettiği gibi, bozulan Hallfe-Sultan ili §kile
rini de tekrar bir düzene oturtmu§ oldu. Alp Arslan adına hutbe okunma
sından sonra Halife, Divan erbabından olan Nakib Tarrad ez- Zeynebi'yi 
kendisi adına biat alması için Sultan'a gönderdi. Alp Arslan, o sıralarda 
Nahçivan'da bulunmaktaydı. Elçi ona hilat giydirdikten sonra, Halife'nin 
gönderdiği mektubu taktim etti ve biat aldı. Halife, sadece Sultan'a unvan 
vermekle kalmamı§, hizmetlerinden dolayı arnide "Şeyhu'd-Devle 
Sıkatu'l-Hadretin" lakabını, Nizamülmülk'e de "Kıvamu'd-Din ve'd
Devle Radiyu Emiru'l-Müminin" lakabını vermİ§ti.'"' 

-•• Am id Ebu'l-Hasan Ali b. İsa ba§kanlığındaki bir heyetle Halife'ye ı O 000 dinar, 200 
deği§ik cinste elbise, on at ve on katın hediye olarak gönderdi. Alp Arslan'ın gönderdiği 
bu heyet 29 Nisan ı 064 tarihinde Bağdad'a ula§tığında vezir Fahru'd-Devle'nin oğlu 
Amidu'd-Devle tarafından kar§ılandı (Bkz. Sıbt, a.g.e., s. ı ı 4;  İbnu'l-Cevzi XVI, s. 87).  
Bu §ahıs Sultan'a "oğlum" manasma gelen "el-Veledu'l-Müeyyed" §eklinde hitap edilme
sİnı teklif etmi§ ve bu teklif Halife tarafından kabul edilmi§ti. Bkz. İbnu'l-Esir X, s. 35; 
Mevdudi, Selçuklular ... , s .  227. 

201 
Sıbt, a.g.e., s. ı ı 4. 

202 
İbnu'l-Esir X, s. 35. 

203 İbnu'l-Esir X, s. 35; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 87 vd; Nuveyri XXVI, s. 305; Sıbt, a.g.e., s. 
ı ı 5 vd. 
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B.ığd;\d 'd.ı h.ikiıııiyetin yeniden Selçuklular adına tesis edilıııesindcıı 
sonra taraflar arasında çeki§melerin durulmadığı, alttan alta nüfuz müca
delesinin devam ettiği görülmektedir. Alp Arslan adına hutbe okunınası 
için Bağdad'a gelen heyetten önce Reisu'l-Irakeyn Ebu Ahmed en-Niha
vendi bizzat §ehre gelmemi§, yerine bir vekilini göndermi§ti."14 Bu vekil, 
geli§melerin altından kalkamayınca, duruma tamamen el koymak isteyen 
Reisu'l-Irakeyn, yanında Bağdad phnesi Aytekin es-Süleyman) ile birlikte 
Bağdad'a geldi.-"' 

Halife'nin veziri ile Reis arasında cereyan eden olaylar Nizamül
mülk'e kadar aksetmi§, o da bu durumda Reis'in daha mütevazi ve 
Halife'ye kar§ı saygılı davranmasını isteyerek yaptıklarını tasvip etme
mi§ti. Anı'nın fethedilmesinden sonra Alp Arslan'ın gönderdiği fet ih
name sebebiyle yapılan törene Reis katılmamı§ ise de, sonradan vezirle 
bulu§arak aralarındaki meseleyi çözmü§lerdir. Bu fetihnameden sonra 
Ağustos 1 066'da Halife tarafından Sultan'a gönderilen bir elçi ile Alp 
Arslan'ın gazası tebrik edilmekte, sıhhatine dua edilmekte ve Bağdad'daki 
Selçuklu temsilcilerinin baskılarından §ikayet edilmekteydi. Ayrıca, Ha
life'nin hanımı Arslan Hatun'un ayrılığının uzun sürdüğü ve artık Ha
life'nin sarayına dönmesi talep edilmekteydi . . a. 

Halife'nin §ikayeti yerini bulunmu§ olmalı ki, en-Nihavendi görevin
den aziedildi ve yerine üç yıllığı SOO 000 dinara Ebu Said el-Kayeni'ye 
iltizama verildi.'"' Halife'nin diğer talebine de olumlu cevap verilerek 
Arslan Hatun Bağdad'a gönderildi. Hatun'un geli§ini vezir Fahru'd-Devlc 

_ , .. M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . .  III, s. 55. 
205 Bağdad'a geli§lerinde, Halife, hizmetçilerini ve haciplerini bunları kar§ılamaya gönderdi. 

Halife'yi ziyaret eden Ebu Ahmed kapı qiğini öptükten sonra Daru'l-Memleke'yc 
döndü. Reis, i§lere müdahale ederek, Vezir İbn Cehir'in "Türk devletini Arap devleti 
haline dönü§türdüğünü" Halife'ye §ikayet etti. Buna delil olarak da Ukayl oğullarından 
Müslim'in Irak'a çağrılması gösteriliyordu. Aynı §ekilde Aytekin de benzer §ikayettc 
bulundu. Reis, kendi yetki sahasına giren i§lerde tavizsiz çalı§ıyor, bu konuda Sultan bile 
ona tesir edemiyordu. Halife, Selçuklu mümessiline verdiği cevapta vezirinden övgü ilc 
bahsetmekte, yaptıklarına müte§ekkir olduğunu ve vezirin dü§manlarının kendisini ona 
kar§ı tahrik ettiklerinden bahsetmekteydi. Bu durum üzerine Reis vezirin iktalarına d 
koydu. Bkz. Sıbt, a.g.e., s. 1 1 7; M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . .  III, s. 56. 

206 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 97. 
:u7 

Sı bt, a.g.e., s. 1 1 9;  M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . . III, s. 56. 
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bir fcrsah mesafeden kaqılamı§ v e  Bağdad halkı onları istikbalc çıkmı§tı. 
Bu heyetle bırlik te Halife'ye bir de mektup gelmİ§; ona olan bağlılıktan ve 
vezirinin faziletinden bahsedilmİ§tİr (Mart 1 066) .  208 

Görünü§te Halife ile Selçuklu ili§kileri normale dönmÜ§ ise de, varı
lan anla§mayı korumakta iki tarafın da titiz davrandığını söylemek müm
kündür. Bu manada veziri İbn Cehir'i azieden Halife, bu İ§e sebep olarak 
onun kendisinden izin almaksızın Alp Arslan'dan hilat almasını ve Tuğrul 
Bey'in ölümünden sonra Müslim'i Bağdad'a davet etmesini göstermek
teydi. Aziedilen bu vezirin yerine Ebu'I-Ala'nın vezir yapılması konu
sunda Alp Arslan te§ebbüse geçince, bu phsı vezir yapmak İ§İne gelme
dığı, fakat Sultan'ın tavsiyesi dı§ında bir adamı bu göreve getirmenin de 
Sultan'ı kızdıracağım dü§ünen Halife, tekrar İbn Cehir'i vezirliğe atadı. 
Bu duruma sinidenen Sultan, kendi vezir adayı Ebu'I-Ala'yı Bağdad naibi 
olarak tayin ettikten sonra İbn Cehir'in iktaların yarısını da bu phsa 
verdiğine dair ferman verdi. Durumun nezaketini fark eden Halife, mev
cut durumu engelleyemediyse de, bu yüksek rütbeli Selçuklu memurunu 
kar§ılamaya çıkmadı.""' Halife, doğrudan Sultan'a cephe alınamayı 
kendisine ana politika olarak belirlemİ§tı. Sultan'la çatı§manın kendisine 
yarar getırmeyeceğini, Tuğrul Bey döneminde ya§anan tecrübelerden 
gayet iyi bilmekteydi. Nitekim Bağdad Nizarniye Medresesi'nin açılı§ında 
bazı problemler yapnıp, Ebu İshak Bağdad'ı terk etmek isteyince Halife 
buna mani olmu§ ve gönderdiği mektupta "Bu acemlerle (Selçuklular) 
olan durumumu sen bilmektesin. (Eğer Bağdad'ı terkedersen) bu İ§İ de 
benden bulacaklarından korkmaktayım" diye Sultan'dan çekindiğini 

k k 210 açı ça ortaya oymu§tU. 

Sultan da genellikle Halife'nin otoritesini gözetmekte, saltanat 
oto ri tesine hale! getirmeyen alanlarda Halife'ye genİ§ yetkiler tanınmak
taydı. Bağdad phnesi Aytekin es-Süleyman), Sultan'ın davetine uyarak 
Bağdad'dan ayrılınca yerine oğlunu vekil olarak bırakmı§tı. Bu phıs, Ha
life'nin mem!Gklarından birini öldürttü. Öldürülen mem!Gkun kanlı 
gömleği Sultan'ın divanına gönderilerek Aytekin'in bu görevden azledil-

"201:1 • 

lbnu'I-Cevzi XVI, s. 100; Sıbt, a.P.e., s. 1 34 . 
209 Sı bt, a.g.e., s. 1 56; M.A.Köymen, Büyük Selçuklu . . . III, s.56 vd. 
'" s b . ı t, a.g.e . ,  s. 135.  



ım�si istendi. Sultan, Halife'nin isteğine uyarak Aytekin' i  azletti. Arkas ın 
dan da  Sadu'd-Devle Gevheriyin'i daha geni§ yetkilerle Bağdad'a phne 
olarak atadı ( 1 0 7 1 ) ." ' Görüldüğü gibi Halife'nin haklı olduğu durumda 
onun isteği yerine getirilip, hürmette kusur edilmernekle beraber," - Sul
tan' ın iradesinin daha üstün olduğu atanan yem phne ile gösterilmeye 
çalı§ılmı§tır. 

c - S u l t a n ' ı n  H a l i f e ' y l e  A k r a b a l ı k  T e s i s i  

Tuğrul Bey'in vefatından sonra bozulan ili§kilerin zaman içerisinde 
düzelmesi ile Halife-Sultan münasebetleri yoluna girmi§ti. Alp Arslan, bır 
taraftan Kafkaslar ve Anadolu'daki yeni fetihlerle dı§ tehlike olarak kabul 
edilen Hıristiyan alemine kar§ı Selçuklunun dolayısıyla da İslam'ın gü
cünü artırmı§, diğer taraftan iç tehlike Şii-Fatımilere kaqı sefer 
düzenleyerek onların Halep ve Şam bölgelerindeki nüfuzuna son vermi§ti. 
Hicaz bölgesinde kesilen Abbas) hutbesini yeniden okutarak buradaki 
Sünni hakimiyetini tesis etmi§ti. Bütün bu geli§meleri zafernamelerle 
Halife'ye bildirmi§, onun destek ve duasını almı§tı. 

Selçuklulada birlikte yükselen Sünni iktidarı Halife'yi de memnun 
etmi§ ve ara sıra meydan gelen çeki§melere rağmen Halife tarafından 
desteklenmi§tir. Bu geli§melerin neticesinde Halife, veliahtını Sultan'ın 
kızıyla evlendirerek aradaki ili§kileri daha da sıcak hale getirmeye niyet
lenmi§tir. Fakat kaynaklardan anla§ıldığına göre, daha önceden Alp 
Arslan, Halife'ye mektup yazarak, veliahtı kendisinin Seferiyye Ha
tun'dan olan kızıyla evlendirrnek istediğini açığa vurmu§, bu istek Halife 
tarafından da olumlu kaqılanmı§tır ( 1 070) .:n 

'" İbnu'l-Esir X, s. 70. 
2 1 1  

Alp Arslan, Halife'yle hiç yüz yüze görü§mediği halde, onun manevi otoritesine her 
zaman saygı duymu§, Bağdad'a gönderilen elçiler ve görevliler, ilgili kısımlarda anlatıl
dığı gibi, Halife'ye hürmette kusur etmemi§ler ve onun qiğini öpmü§lerdir. Sultan, 
zaferlerini fetihnamclerle Halife'ye bildirerek zaferierin sevincini onunla payla§mı§, Ha
life de ona tebriknamcler ve unvanlar göndermi§tir. Anı'nın fethi ve Malazgirt zaferi 
sonrası kutlamaları bunlara misal olarak gösterilebilir. Şii-Fatımllerin nüfuzunu kırmak 
için düzenlenen seferler ve Hicaz'da Sünni-Abbas! hutbesi akutmak için Alp Arslan 'ın 
göstermi§ olduğu gayretler hatırlanırsa, Alp Arslan'ın Sünni dünyanın lideri Halife'yl" 
vermi§ olduğu değer ortaya çıkar. 

ı 3 
Sıbt, a.g. e., s. 1 63.  
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1 07 1  senesi geldiğinde Halife Kaim Biemrillah, Amidu'd-Devle b. 
Cehir'i hilatlerle birlikte Sultan'a ve oğlu Melikph'ın yanına gönderdi. 
Sultan, daha önceden elçi göndererek oğlu Melikph'ı veliaht olarak tayin 
etmek için izin istemi§ti. Halife gereken izinle beraber hilatler gönderdi. 
Ayrıca giden elçiye bu arada Sultan'ın Seferiyye Hatun'dan olan kızını 
veliaht el-Muktedi'ye istemesini emretti. Amidu'd-Devle, Sultan'ın huzu
runa çıkınca kızını istedi, o da buna icabet etti. Nikah Nisabur dı§ında 
kıyıldı. Alp Arslan'ın vekili Nizamülmülk, Halife'nin vekili ise Amidu'd
Devle idi. Nikah akdinden sonra davedilerin üzerine mücevherat saçıldı 
ve buradan ayrılan Amidu'd-Devle, Fars taraflarında bulunan Melikph'ın 
yanına gitti. Melikph'la İsfehan'da bulupn elçi Halife'nin gönderdiği 
hılati burada takdim etti. Melikph, hilati giyinerek babasının yanına gitti; 
Amidu'd-Devle ise Ağustos 1 072 'de Bağdad'a ula§tı.214 

3 - M e l i k p h  D ö n e m i  ( 1 0 7 3 - 1 0 9 2 )  

Selçukluların Sünni dünyanın lideri olması ve Bağdad'a intikalinden 
sonra ba§layan Halife-Sultan ili§kilerinde Tuğrul Bey'den sonra en hare
ketli safhayı Sultan Melik§ah döneminde ya§ananlar olu§turmu§tur. Bu
nun temel sebebi Melikph'ın uzun süre tahtta kalarak Selçuklu Dev
lerı'nın hudutlarını en geni§ sınırlarına eri§tirmesinin yanında, Halifeyle 
akrabalık kurması ve Halife'den olan tarunu üzerinde bazı emeller besle
yerek Hilafet ile Saltanat kurumlarını birle§tirmeye çalı§masıdır. 

Sultan Alp Arslan daha hayattayken Halife Kaim Biemrillah'la 
yazıprak oğlu Melikph'ı veliaht olarak tayin etmek için izin istemi§ti. 
Halife buna rıza gösterdiği gibi, bir de hilat hazırlatarak bunu Melikph'a 
göndermi§ti. Alp Arslan' ın son seferinde §ehit olmasıyla birlikte emirler 
ve ordu babasının yanında bulunan Melikph'a biat ettiler. Melik§ah, ken
disine kar§ı te§ekkül eden olu§umları hertaraf etmek ve saltanatta hak 
ıddıa edenleri ortadan kaldırarak saltanatını garantiye almak için çaba sarf 
ederken, bir taraftan da Abbas) Halifesi 'ne mektup yazarak Bağdad'da 
hutbelerın kendi adına okunmasını temin etti (2 1  Mart 1 073 ) .  Halife 'nin, 
Melikph'ın isteğini kabul ederek adına hutbe akutmasından sonra Sultan, 

'" İbnu'I-Esir X, s. 70 vd; İbn Kesir XII, s. 1 1 3 ;  Nuveyri XXVI, s .  3 1 7; Sı bt, a.g.e., s. 1 55. 
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\ 1 111 ve bağlı l ıklarını bildirmesini istedi."' 

Saltanatta hak iddia eden amcası Kavurt Bey ve diğer saltanat üyele
riyle meselesini hallederek hükümdarlığını sağlamla§tıran Melikph'ın 
\Ultanlığı, devletin bütün askeri ve idari phsiyetleri tarafından kabul 
edildi. Melikph, devletin küçük büyük bütün i§lerini de kendisine baba 
olarak kabul ettiği Nizamülmülk'e bıraktı.2 1 6 Fakat devrin icaplarına göre 
Sultan'ın Bağdad Halife'si tarafından da tanınması, sultanlığının onaylan
ması gerekmekteydi. Bu sebepten, Sultan'ın yanında bulunan Bağdad §ah
nesi Sadu'd-Devle Gevheriyin, Halife'den Melikph'ın sultanlığını tasdik 
rncn§urunu almak üzere Bağdad'a gönderildi. Ekim 1 073'de Bağdad'a 
u lapn Sultan'ın elçisi için Halife büyük bir cülus merasimi tertipiedi (7 
Ekim 1 073) .  Halife'nin veliahti de yanıba§ında duruyordu. Bu merasirnde 
1 lalife, Sultan'a ait bir ahitnameyi, vezirine okuttuktan sonra, Sultan'a 
gütürülmek üzere kendi eliyle hazırlayıp bağladığı bir sancakla beraber 
( ;cvheriyin' e teslim etti. Merasime halktan isteyen herkes katılını§ ve  
hüyük izdiham olınu§tU. Bu  merisimle halk da Sultan'a iyilik ve selamet 
dileklerini sundular.217 Siyaseten iktidarını sağlamla§tıran Melikph, 
I l alife'nin hukuki onayını da alarak saltanatını kuvvetlendirmi§ ve önünde 
lıir engel kalmamı§tı. 

a - S e l ç u k l u l a r ı n  B a ğ d a d  Ü z e r i n d e k i  T a s a r r u f l a r ı  

Melikph'ın saltanata geçmesinden sonra da, önceki sultanlar gibı 
Bağdad Halifesi ile aralarında birtakım idari ve mali meseleler yüzünden 
,mla§mazlıklar çıktı. Bağdad'da bulunan Türkmenler ile Halife'nin arası
n ın  açıldığına dair haberlerin gelmesi üzerine Nizamülmülk, olayların 
ıı ı üsebbibi olarak Halife'nin veziri İbn Cehir'i görüp, buna kar§ılık olarak 
1 lalife'nin bazı iktalarına el koydu. İki vezir arasındaki gerginliğin artması 
['rzcrine Nizamülmülk'ün damadı olan İbn Cehir'in oğlu Amidu'd-Devle 
Selçuklu ba§kentine gelerek Nizamülmülk'den özür diledi. Melikph da 

'" İbnu'l-Esir X, s. 76; el-Bundari, a.g.e., s.47; İ.Kafesoğlu, Sultan Melıkşah, s .  9 vd. 
' '" İbnu'l-Esir X, s .  80. 
' " İbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 54; İbnu'l-Esir X, s. 90; İbn Kes ir XII, s. 1 1 7; Sı bt, a.g.e., s. 1 (ı H ;  

Müneccimba§ı I I ,  s. 535. 
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l ıu �alısa ilı.�aıı larda bulundu. Aınidu'd-Dcvlc Rcy'dcıı Bağdad'a dii ııdük
tcıı sonra Halife, Oğuzları memnun edecek mal vererek durumu yatı§tırdı 
( 1 0 73 ) . Arkasından Hacib Aytekin es-Süleyman!, Bağdad'a gelerek iki 
taraf arasında sulhun sağlanmasını ve gerginliğin giderilmesini sağladı. 
Görevinden azledilmi§ olan Fahru'd-Devle b. Cehir yeniden görevine iade 
edildi."8 

Tarafların arasının açılmasına sebep olan ba§ka bir vaka da, 
Nizamülmülk'ün oğlu Müeyyedü'l-Mülk'ün Bağdad'a geli§ınde yapnan 
olaylardır (1 073 ) . O sıralarda a§ırı yağmurlar yüzünden Bağdad'da sel 
felaketi ya§andığı için, onu istikbale kimse çıkmadı. Bu durumu Ha
life'nin kendisini kabul etmemesi olarak algılayan Müeyyedü'l-Mülk, 
ziyaretine gelen Kadılkudat ve N akibieri kabul etmedi. Halife, özür beyan 
ederek hilatler gönderip, Müeyyedü'l-Mülk'ün gönlünü aldı.219 

Bütün bu olaylar yapnırken kırkdört yıl gibi uzun bir süre Halife 
olarak bu makamda kalmı§ olan Kaim Biemrillah vefat etti; yerine veliaht 
olarak tayin etmı§ olduğu tarunu Ebu'I-Kasım Abdullah b. Muhammed, 
"el-Muktedi Biemrillah" unvanıyla hilafet makamına geçti ( 1074 ) .220 Nasıl 
kı yeni sultan için halifenin men§ur vermesi gerekiyorsa, aynı §ekilde yeni 
halife için de sultandan biat almak gerekmekteydi. Bunu için 1 6  Mayıs 
1 075 tarihinde Amidu'd-Devle Ebu Mansur, yanında 800 çe§it elbıse ve 
1 5  000 dinar olduğu halde Sultan'a gönderılerek, ondan, Halife adına biat 
alması istendi."' 

Bu sırada Hicaz ve Suriye bölgesinde Selçuklular ve Sünni Halife 
aleyhine meydana gelen geli§melere müdahele ederek durumu kontrol 
altına alan Melikph,"' Sünni Halife ve kendi hakimiyetiyle alakalı bu tür 

218  . . 
lbnu'l-Esir X, s. 59; lbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 55; Sı bt, a.g.e., s. 1 68 vd. 

2 19 . lbnu'l-Cevzi XVI, s. 1 57; ei-Bundari, a.g.e., s. SO vd . 
220 

İbnu'1-Esir X, s. 94 vd; İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 62 vd; Nuveyri XXVI, s. 1 02; Zehebi, el
Iber II, s. 322; Muhammed Mahir Ham made, el-Vesaıku's-Siyasıyye ve'l-İdarıyye, Beyrut 
1 982, s. 1 33.  

22 1 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 66. 
222 Bu sırada Hıcaz bölgesinde de yeni gcli§meler olmu§tU. Halife deği§imi sebebiyle, 

Fatımı Halifesı Mustansır harekete geçerek, Mekke emiri İbn Ebi Ha§im'e haber gönde
rıp; adına hutbe okuttuğunuz Alp Arslan ve Halife Kaım Biemrıllah vefat ettiler. Artık 
hutbelerı benim adıma akut, dedi ve değerli hediyeler gönderdi. Böylece dört yıl be§ ay-
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ıııeselelerlc ilgilendiği gibi, Bağdad'daki hadiselere de yakından sahip çık
ıııt§tır. Sultan, sadece siyasi meselelerde Bağdad yönetimine müdahil 
olmamı§, bazen de mali meseleler yüzünden taraflar birbirleriyle m uhatap 
olmak durumunda kalmı§lardır. Bağdad'a vergi toplamak kastıyla gelen 
(Eylül 1 075) Selçuklu mümessili amid Ebu Nasr, Halife'den ve diğer ikta 
sahiplerinden alınması gereken 100 000 dinar için, "Sultan'ın askeri çok
tur, fakat malı yoktur" diyerek bu paranın tahsilini istedi. Halife, bu pa
rayı ödemeye yana§mayarak Amidu'd-Devle'yi meseleyi görü§mek üzere 
Melikph'ın yanına gönderdi. Bunun üzerine amid, Sultan'dan gelecek 
cevabı beklemeden iktalara el koydu ve kendi adamlarını bu i§lerin ba§ına 
geçirdi.223 

Nizamülmülk ise, çoktandır Halife'nin veziri Fahru'd-Devle b. Cehir 
ile çeki§me halinde olduğundan dolayı, Bağdad Şahnesi Sadu'd-Din 
Gevheriyin'i bu veziri azietmek üzere gönderdi. Vezir, arnidi kaqılamak 
istediyse de amid ona iltifat etmedi. Şahnenin adamları halkın evlerine 
inerek çe§itli kötülükler yaptılar. Amid, Halife'ye getirdiği mektupta ve
zirin aziedildiğini açıkladı. Mektup açıldığında yaptığı bazı i§ler husu
sunda uyarıldığı ortaya çıktı. Vezir bu mektubu Halife'ye iletti. Arkasın
dan Sultan'dan gelen bir mektupta el konulan iktaların sahiplerine iade 
edildiği açıklandı ( 1 075 ) .'-• 

Bu sırada Bağdad'da E§' ari ve Hanbeliler arasında büyük olaylar cere
yan etmi§ti. Ebu Nasr el-Ku§eyri'nin Nizarniye Medresesi'nde verdiği bir 
vaaz yüzünden taraflar arasında ba§layan olaylar tırmanarak geli§ıni§ti.''' 

dır Selçuklular ve Sünni halife adına okunan hutbe kesilmi§ oldu. Duruma rıza 
göstermeyen Melik§ah'ın müdahelesi ile Temmuz 1075'den itibaren hutbeler tekrar 
Melik§ah ve Halife Muktedi adına okunınaya ba§landı (Bkz. İbnu'I-Esir X, s. 97-98; 
İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 7 1  vd). Hicaz bölgesinde bunlar ya§anırken, Melik§ah'ın komu
tanlarından Atsız da Dımqk bölgesini fethederek bu bölgede Şiiler adına okunan hutbe
leri kesip, Melik§ah ve Abbas! Halifesi adına okutınaya ba§lamı§tı (Bkz. İbnu'I-Esir X, s. 
99; Sıbt, a.g.e., s. 1 79) .  Bu müdahalelerle Tuğrul Bey ve Alp Arslan zamanındaki 
politikaların devam ettirilerek, Sünniliğin zaferi için her §eyin yapılacağı muarızlara 
gösterilmi§ti. 

223 Sı bt, a.g.e., s. 1 77. 
n• . 

Sı bt, a.g.e., s. 1 77; ei-Bundari, a.g. e., s. 53;  Ibnu't-Tiktaka, Muhammed b. i\ li b. 
Tabataba, el-Fahri, Beyrut -, s. 294. 

225 
Bu konunun teferruatı i.Bölüm'de verildiği iç in tekrar ayrıntılara girilmeyeccktır. 
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NizJmiilmülk 'iin o�lu babasına yazdığı mektupta Ba�dad'da nizarn yok 
diyerek, durumdan §ikayetçi oldu. Nizamülmülk, Nizarniye Medresesi 
müderrisi Ebu İshak e§-Şirazi'ye yazdığı mektupta bu medreseyi Ehl-i 
sünnet fikrini güçlendirmek için açtıklarını, maksatlarının mezhep çeki§
mesi olmadığını açıklayarak, olaylara rızası olmadığını belirtti. Fakat 
olayların durulmaması ve Şafii alim Ebu'I-Hasan b. Muhammed el
Vasıti'nin yazdığı bir kaside ile durumu Nizamülmülk'e §İkayet etmesi 
üzerine, olayların müsebbibi olarak görülen Fahru'd-Devle b. Cehir'in 
görevden aziedilmesi için mektup yazılarak phne Gevheriyin ile Ha
life'ye gönderildi. Ayrıca vezire bağlı olanların da tutuklanması istendi."6 

Ikinci defa görevden aziedildiğini haber alan Fahru'd-Devle, affını 
talep etmek kastıyla oğlu ve Nizamülmülk'ün damadı Amidu'd-Devle'yi 
Sultan'ın yanına gönderdi. Amidu'd-Devle, babasının olaylarda bir kaba
hatİ olmadığı konusunda Nizamülmülk'ü ikna ederek Bağdad'a geri dön
düyse de (28 Kasım 1 078), Halife, Fahru'd-devle'yi tekrar görevine dön
dürmeyerek evinden çıkmamasını istedi. Duruma vakıf olan 
Nizamülmülk, Halife'ye bir mektup yazarak Fahru'd-Devle'nin oğlunun 
vezirlik makamına getirilmesi için ricacı oldu. Halife, bu isteği kabul ede
rek Amidu'd-Devle b. Cehir'i vezirliğe getirdiği gibi, görevden aziedilince 
evinden dı§arı çıkma izni verilmeyen babasının da evinden dıprıya çıkma
sına müsaade etti (Ağustos 1 079) .227 Fakat, Nizamülmülk'ün baskısıyla 
vezirliğe getirilen Amidu'd-Devle b. Cehir, Selçuklulara fazla sadakat 
gösterince, durumdam menun olmayan Halife tarafından dört yıl sonra 
görevden aziedildi (Haziran 1 083  ). Arkasından kendisine daha sadık ola
cağına inandığı Ebu Şuca Ruzriveri vezirlik makamına getirildi."8 Ha
life 'nın bu §ekılde davranı§ı Sultan ve Nizamülmülk'ü son derecede sinir
lendirmİ§tİ. Halife ile fazla çatı§mak istemeyen Sultan, ona bir mektup 
yazarak tüm Beni Cehir ailesinin İsfehan'a gönderilmesini istedi. Beni 
Cehir ailesi, İsfehan'da Sultan ve Nizamülmülk'ün ilgi ve itibarı ile kaqı
landı. Daha sonra Sultan onu Di yarbekir valiliğine atadı. 229 

'l26 . 
Ibnu'l-Esir X, s. 1 09 vd; Sı bt, a.g.e., s. 1 95 vd. 

1 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 1 98 vd; İbnu'l-Esir X, s. l l  O vd. 
İbııu 'l-Esir X, s. 129 vd; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 227. 

'''' İ bnu'l-Esir X, s. 1 29. 
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Bağdad'da mezhep meselesi yüzünden ortaya çıkan ve Halife'nin 
önlemekte aciz kaldığı olaylar, Selçuklular tarafından önlendiği gibi, Ha
life'ye baskı yapılarak vezirinin aziedilmesi de yine Selçuklular tarafından 
sağlanmı§ oldu. Bu, Selçukluların Halife üzerindeki otoritesini gösterme 
bakımından önemlidir. Benzer bir olay da, Selçuklu phnesi Gevheriyin'in 
kapısında be§ vakit nevbet vurdurması olayıdır. Gevheriyin daha önceden 
böyle bir istekte bulunmu§ ise de, mutad bir davranı§ olmadığı gerekçe
siyle reddedilmi§tir. Fakat phne buna aldırmaksızın kapısında nevbet 
vurdurmaya ba§lamı§tır. Şahnenin, Halife'nin izin vermemesine rağmen 
bu §ekilde davranması, bazı durumlarda Halife'nin içine dü§tüğü çaresiz
lik yanında onun tükenen itibarını da göstermektedir.:ıo 

Geli§meler her zaman Sultan'ın §ikayetleri §eklinde cereyan etme
mekte, bazen de, Halife §ikayetçi olduğu phısları Sultan'a bildirmekteydi. 
Nitekim Irak Arnidi Ebu'l-Feth b. Ebi'l-Leys'in Sultan'a §ikayet edilmesi 
bu kabildendir. Arnidin baskılarını ve kötü davranı§larını §ikayet için, 
ünlü Şafii alimi Ebu İshak e§-Şirazi Mayıs 1 0 83'de elçi olarak Sultan'a 
gönderilmi§tİ. Halife'nin elçisi Sultan ve Nizamülmülk tarafından büyük 
bir saygı ve ikram ile kar§ılanmı§ ve istekleri kabul edilmi§ti. Ebu İshak, 
Bağdad'a döndükten sonra arnidin itibarı sarsıldı ve Halife'ye baskı yap-

k 
. 231 ma tan vaz geçtı. 

Halife, Sultan ve Nizamülmülk tarafından büyük saygı ve itibar 
görmesine rağmen, bunların otoritesine dakunulduğu zaman uyarılmakta, 
hatta istenilenleri yapmaya zorlanmaktaydı. Halife'nin veziri Ebu 
Şuca'nın Bağdad'daki gayrimüslimlere baskı yapması ve onları deği§ik 
kıyafetler giymeye zorlaması üzerine, Bağdad'da Sultan'ın ve 
Nizamülmülk'ün vekili olan Yahudi phıs, durumu Nizamülmülk'e §ika
yet etti. Melikph'ın Semerkand'ı fethinden sonra Bağdad'a müjde mek
tubu gönderilince Ebu Şuca, "Bu ne fethidir? Sanki kafir beldesini fet
hetmi§ gibi" diyerek duruma memnun olmadığını ortaya koymu§tU. Bu 
sebeplerden dolayı, Sultan'ın isteği üzerine vezir görevden aziedildi (25 
Ekim 1 09 1 ) .  Arkasından Halife, Nizamülmülk'e mektup yazarak uygun 

' ' ' İbnu'l-Esir X, s .  1 12;  el-Bundari, a.g.e., s. 53. 
-" İbnu'l-Esir X, s. 1 25  vd; ci-Bundari, a.g.e., s. 75 vd; Ebu'l-Fida II, s. 1 94; es-Subki I V, s. 

237 vd; Suyuti, Tarihu'I-Hulefi, s. 424. 
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�örürse Aıııidu'd-Devle b. Cehir'i vezirliğe tayin etmek istediğini bildirdi . 
l steğin uygun görülmesi üzerine bu phıs ikinci kez vezirliğe getirildi.212 

b - H a l i f e ' n i n  M e l i k p h ' ı n  K ı z ı y l a  E v l e n m e s i  

Selçuklu Sultanları'yla Halifeler arasında ba§layan siyasi ili§kiler ya
nında, bir de evlilik yoluyla tesis edilen münasebetlerin olduğu görül
mektedir. Tuğrul Bey'le ba§layan ve Alp Arslan'la devam eden bu i§lem 
Melikph devrinde de sürdürülmü§tÜr. 1 0 8 1 'de Halife Muktedi veziri 
Fahru'd-Devle b. Cehir'i değerli hediyeler ve 20 000 dinar parayla Sultan 
Melikph'ın yanına İsfehan'a göndererek, Sultan'ın kızını kendisine 
istemesini emretti. Bu sene oğlu Davut vefat ettiği için Sultan acılar için-
d d . 2l3 ey ı. 

Fahdu'd-Devle İsfehan'a ula§ınca Nizamülmülk'le görü§erek durumu 
açtı. İsteğin Sultan'a iletilmesi üzerine Melikph'ın Hatun'u: "Gazne Sul
tan'ı ile Maveriünnehr hükümdarları kızıma dünür oldular, onlar eviatia
rına istediler ve 400 000 dinar verdiler. Eğer Halife bu miktarı öderse, bu 
evliliğe onlardan daha layıktır" dedi. Bunun üzerine eski Halife Kaim 
Biemrillah'ın hanımı Arslan Hatun, Hatun'a: "Halife i le evlenmesi kızınız 
için §eref ve iftihar vesilesi olacaktır. S izin sözünü ettiğiniz sultan ve hü
kümdarların hepsi Halife'nin kulu ve hizmetçisidirler, üstelik Halife'den 
para istenmez" dedi. Bunu üzerine Hatun evlilik i§ine razı oldu. 

Taraflar arasında yapılan görü§melerde, Türkler tarafından evlilik 
sırasında alınan süt hakkı olarak SO 000 dinar ve mihir olarak 1 00 000 
dinar alınması kararla§tırıldı. Halife'nin adamı yanlarında bu kadar para
nın olmadığını, sadece 1 O 000 dinarın olduğunu; bu miktarın ödenmesi, 
kalan 40 000 dinarın da Bağdad'a varınca gönderilmesini teklif etti. Sultan 
durumu öğrenince bu miktarın da tehir edilerek hepsinin Bağdad'a va
rınca gönderilmesini istedi. Halife'nin bu kız üzerine ba§ka hanım alma
ması da prt ko§uldu. Tarafların anla§maya varmaları ve nikah kıyılması 
üzerine Fahru'd-Devle Bağdad'a geri döndü (Ekim 1 082) .234 

232 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 292 vd; lbnu'l-Esir X, s. 186  vd; el-Bundari, a.g.e., s. 8 1 .  
,n . · lbnu'l-Cevzi XVI, s. 222; Sı bt, a.g.e., s. 2 1 1 . 

y .  . . 
lbnu'l-Esir X, s. 120; lbn Kesir XII, s. 1 3 1 ;  lbnu'l-Cevzi XVI, s. 222 vd; Sı bt, a.g.e., s. 

2 1 3  
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1 lalifc 'ylc akrabalık tesis eden Melikph, onunla yüz yüze görü§ınÜ§ 
değildi. Suriye ve Anadolu'daki fetihlerden sonra Halife'yle görü§mek ve 
kızının Halife'nin sarayına naklini sağlamak kastıyla ilk defa Bağdad'a 
gıtrnek üzere Haleb'den hareket etti (Mart 1 08 7) ."' Melık§ah, Bağdad'ı ilk 
defa ziyaret ediyordu. Yanında Nizamülmülk, Terken Hatun ve büyük 
kumandanlarının dı§ında kalabalık bir maiyet vardı. Halife'nin vezıri Ebu 
Şuca ve Bağdad halkı tarafından kaqılanan Sultan Daru'l-Memleke'ye 
indi. Nizamülmülk, askerlerin kendisini görerek benzer §ekilde yapmaları 
için çadırını §ehrin dı§ında kurdurdu ve hiç kimsenin halkın evlerine in
mesine müsaade edilmedi. Askerler de korkularından dolayı, daha önceki 
geli§lerde ya§anan halka tasallut vb. çirkin davranı§larda bulunamadılar. 
Halk Sultan'a kadar ula§ıyor ve §İkayetlerini iletebıliyordu. Kadınlar or
dugah içinde dola§ıyor satmak istediklerini satıyorlardı ve kimse onlara 
dokunmuyordu.236 Melikph Bağdad'a gelince Halife'nın annesi ve halası 
gelini görmek kastıyla Daru'l-Memleke'ye giderek Hatun'la görü§tüler 
(Mart 1 08 7) .237 

Melikph, ba§ta İmam-ı Azam olmak üzere, Maruf el-Kerhi ve Musa 
b. Cafer'in kabirlerini, ayrıca Bağdad'daki §ehitlikleri ziyaret etti. Hz. 
Hüseyin'in me§hedini ziyaret edince burasının surunun onarılınası İçın 
üçyüz dinar verdıkten sonra, Fırat nehrinden bir kol çıkarılarak Necef'e 
su götürülmesini emretti. 

24 Nisan 1 08 7'de Halife'nin huzuruna çıkan Melik§ah, onu ziyaret 
etti. Sultan huzura çıktığında bir müddet ayakta durduktan sonra Ha
life'nin elini öpmek istedi, fakat o buna müsaade etmedi. Bu defa yüzü
ğünü öpmek istedi, bunun üzerine Halife yüzüğünü ona verdi. Melikph 
da yüzüğü öperek yüzüne sürdü. Halife'nin ısrarı üzerine oturdu. Halife, 
Sultan'a hilatler verdi. İnsanların idaresini ona tevdi ettiğini ve adil dav
ranmasını emretti. Şarkın ve garbın hükümdan olduğunun sembolü olarak 
iki kılıç kuptıldı. Bu arada Nizamülmülk ayakta duruyor ve emirleri tek 
tek Halife'ye takdim ediyor: "Bu falan oğlu falandır, iktaları §Unlardır, 

235 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  259; İbnu'l-Esir X, s. 1 55; Sıbt, a.g.e., s. 2 4 1 .  
236 • 

Sıbt, a.g.e., s. 242; Ibnu'l-Cevzi XVI, s. 259. 
231 İbnu'l-Cevzi XVI, s .  260. 
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askerlerinin sayısı § U  kadardır" diye malumat veriyordu. Türenin biti
minde Halife, Sultan'ın huzurdan çıkması için müsaade etti .  Nizamül
mülk'e de hilatler verildi. Halife'nin yanından ayrılan Melikph, daha 
sonra yakın adamlarıyla birlikte Türklere ait bir oyun olan çevgen ve top 
oynadı. Halife'ye pek çok hediyeler gönderdi."' 

Gelinin Halife'nin sarayına nakledilmesi için hazırlıklara ba§landı. 
Melikph'ın kızının çeyizi yüz otuz deve ve yetmİ§ dört katır sırtında 
Halife'nin sarayına nakledildi (2 Mayıs 1 087) .  Gelin, Halife'nin gönder
diği mahfe içinde, etrafında iki yüz cariyesi ve süvarİlerden olupn bir 
grup has askerle birlikte saraya ula§tı."9 Düğün son derecede debdebeli 
olmu§ ve Bağdad'da o güne kadar bir misli daha görülmemİ§tİ. Ertesi 
günü Halife bir ziyafet tertip ederek, ziyafete katılan bütün emirlere ve 
orduda mevki si olan askerlere hilatler verdi. T erken Ha tu n ve diğer 
hanımiara hilatler gönderdi. Sultan Melikph, bütün bu İ§ler olurken avda 
bulunduğu için düğün merasimine katılamamı§tı. Ancak merasim biti
minden sonra dönebildi.-'0 

Kızını Halife ile evlendirerek nüfuzunu iyice artıran Melikph, Doğu 
İslam topraklarında gücünün en yüksek noktasına erİ§ınİ§ oldu.�" Bu Tuğ
rul Bey'den beri arzulanan bir durumun tahakkuk etmesidir. Evlilik İ§İnin 
tamamlanmasından sonra (Mayıs 1 087) Nizamülmülk'le beraber Bağ
dad'dan ayrılan Melikph İsfehan'a doğru hareket etti. Aynı senenin 

238  İbnu'l-Cevzi XVI, s. 267 vd; İbnu'l-Esir X, s. 1 55 vd; İbn Kesir XII, s. 1 4 1 ;  Nuveyri 
XXVI, s. 326; el-Bundari, a.g. e., s. 81 vd; Sıbt, a.g.e., s. 245. 

m Gelin alayındaki devderin üzeri ipek örtülerle örtülmü§, boyunlarına altın ve gümü§ten 
çanlar takılmı§tı. Bu kafilenin önünde takımları mücevherlerle süslü altın eğerli otuz üç 
cins at ve üzerinde yine mücevherlerle süslü büyük bir be§ik vardı. Çeyiz Sadu'd-Devle 
Gevherayin ve Emir Porsuk idaresinde götürülürken yolda halkın üzerine altın ve elbise
ler saçıldı. Çeyizin naklinden sonra, gelini sarayına aldırmak isteyen Halife, vezir Ebu 
Şuca'yı benzeri görülmemi§ bir mahfeyle birlikte Hatun'a gönderdi Ebu Şuca: "Emiru'l
Muminin emaneti ehline teslim etmenizi istiyor" diyerek, gelinin Halife'nin sarayına 
nakledilme isteğini iletti. Harun'un kabul etmesi üzerine Nizamülmülk ve diğer Selçuklu 
emırleri ellerinde mum ve me§alelerle katıldığı muazzam bir törenle gelin Halife'nin sa
rayına nakl edildi. Bkz. İbnu'l-Cevzi XVI, s. 268 vd; İbnu'l-Esir X, s. 1 60 vd. 

240 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 268 vd; İbnu'l-Esir X, s. 1 60 vd; İbn Kesir XII, s. 1 42 vd; Zehebi, 
el-İber II, s. 342; İbnu'l-Verdi II, s .  5. 

" '  H .Mahmud-A. e§-Şerif, a.g. e., s. 592. 
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Kasını ayıııda ( 1 O iP) Sultan'dan H alife'ye gelen bir mektupta. oglıı e ı ı ı ı r  
Ahmed b. Mclik§ah'ı veliaht yaptığını ve  hutbelerde Sultan ' ın adından 
sonra veliahtın adının okunınası ısteniyordu. Sultan'ın İsteğı yerine getı
rilerek hutbelerde veliahtın adı okununca hatipler üzerine altın paralar 
saçıldı."2 Kızını Halife ile evlendirerek durumunu daha da sağlamla§tıraıı 
Melikph, kendinden sonra tahta geçecek ki§ıyı de Halife'ye kabul ertir
mek sureti ile onun üzerindeki otoritesini pekı§tırmİ§ oldu. 

Melikph'ın İsfehan'a dönmesinden sonra Bağdad'da İ§ler alı§ılagel
diği §ekliyle devam etti. Aynı senenin sonunda (Şubat 1 088)  HallEe' nın 
Sultan'ın kızından bir oğlu dünyaya geldı.243 Zamanın ılerlemesiyle beraber 
Halife'nin sarayında bazı problemierin ortaya çıktığına phıt olmaktayız. 
Bunun temel sebebi Melıkph'ın kızıyla beraber gelen ve saraya yerle§en 
Türklerin birtakım hadıselere karı§ması ve sonucunda meydan gelen tatsız 
olaylardır. _ .. 

c - S u l t a n ' ı n  H a l i f e 'y i  B a ğ d a d ' d a n  Ç ı k a r m a  T q e b b ü s ü  

Melikph'la Halife arasında kurulan akrabalık ili§kisiyle taraflar ara
sında yumupma meydana gelmi§ken, bu durumun fazla devam etmedıgı, 
aksine sıcak ili§kİlerin olu§masına vesile olan akrabalığın bu defa daha 
büyük dü§manlığın ve teneffürün dağınasına vesile olduğu gorulmu§tur. 
Melikph'ın kızı babasına mektup yazarak Halife'nın kendısınden yuz 
çevırdiğinı ve kötü davrandığını bildırip, §ıkayette buiundu. Duruma kı
zan Melikph, Nisan 1089'da Bozan ve Savab adlı adamlarını Halife ye 
göndererek kızının bu phıslara teslim edılmesini istedı. Halife. bu ıstegı 
olumlu kaqılayarak Hatun, oğlu Ebu'l-Fadl Cafer b. el-Muktedı ve Ha
tun'un yardımcılarını Bağdad'dan uğurladı (28 Haziran 1 0 89) . Halıfe ve 
hizmetçiler Hatun'u uğurlamaya çıktılar. Halife'nin vezırı Nehrevan·a 

242 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 269 vd 
243 İbn Keslr XII, s. 1 43.  
244 Türklerden biri hizmetçileri n birinden meyve satın almı�, fiyat hususunda çık ın 

mün ab�ada Türk vur.ır.ık hızmcıçınin ba�ını yarmı�tı. 1 l izmeıçı bağırarak yardım ı\ lı  
mı� ve r ,crcdcvsc halkl.ı Türkler arasında büyük bir çarpı�nıa çık mı t ı .  Durumu ii�rı·ııı·ıı 
Halife, Türklerin saraydan çıkarıimalarını cmrctıi. Yatsı namazından onra Türkler ı ı ı l ı  
kakıla s ır; ydan dı� arı atıl  d ı lar. Bkz. İbnu'I-Esir X, s.  1 65; İbn Kes ir XII, s. 1 45; 1 hnıı' l  
Cevzi XVI, s. 277 vd. 
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kadar gelerek Hatun'a e§lik etmi§, el-Kamil ve et-Tahir adlı nakibler ise 
Hatun'la beraber gitmi§lerdi. 

Babasının yanına dönen Hatun, aynı senenin Aralık ayında (1 089) 
Isfehan'da vefat etti. Haber Bağdad'a ula§ınca vezir Ebu Şuca taziyeleri 
kabul etmek maksadıyla yedi gün taziye meclisinde oturdu. Hatun'la be
raber giden nakibler ise daha sonra Bağdad'a döndüler. Sultan'a taziyede 
bulunmak kastıyla Ebu Muhammed et-Temimi yanına bir ki§i daha alarak 
İsfehan'a gittiyse de, Melikph Maveriünnehr cihetine gittiği için Sultan'ı 
görerneden geri döndü.-45 

Melikph'ın kızının önce ayrılması, sonrada vefat etmesi taraflar 
arasındaki yumupmayı kaldırmı§ ve arkadan gelecek olan geli§melere 
zemin hazırlamı§tı. Sultan Melikph 1 09 1  sonbaharında ikinci kez olarak 
Bağdad'ı ziyaret etti. Yanında Nizamülmülk olduğu halde Bağdad'a gelen 
Melikph'ı Kadılkudit Ebu Bekir e§-Şa§i ve vezir Ebu Şuca'ya vekalet et
mekte olan Ebu Sad b. Muselaya kaqıladılar. Sultan'ın Bağdad'a geli§iyle 
beraber çok büyük törenler yapıldı. Dicle üzerinde gemiler meplelerle 
bezenmi§ olarak Muizu'd-Devle'nin evinden Nizamülmülk'ün evine ka
dar dizildiler. Karadan da halk ellerinde m umlarla bu § eniikiere katıldı. 
Sultan, Dicle' de halka sadaka dağıttı. Kutlama için yakılan me§aleler o 
kadar çoktu ki, bazı gemiler tutu§arak yandılar. Bu muhte§em kutlamaları 
Bağdad halkı daha önce görmü§ değildi. Şairler bu geceyi öven § iirler 
söylemi§lerdir.-46 

Sultan'ın Bağdad'a geli§iyle beraber karde§i Tutu§, Haleb emiri 
Kasimuddevle Aksungur ve çevredeki emirler Sultan'ın yanına geldiler. 
Emirleriyle isti§arelerde bulunan Melik§ah, Bağdad'da bazı imar faaliyetle
rinde de bulundu. Bağdad'da "Sultan Camii" olarak bilinen caminin yapıl
ması em rini verdi. Bu caminin in§aatına Şubat 1 092'de ba§landı. Sultan'ın 
imar faaliyetlerini gören Nizamülmülk, Tacu'I-Mülk ve diğer emirler gel
diklerinde kalmak için kendileri için konaklar yaptırdılar.·4' 

Melikph'ın Halife'den olma tarunu Cafer'i yanından ayırmadığını 
görmekteyiz. Annesiyle beraber İsfehan'a dönen torun, Sultan'ın Bağ-

245 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 2 8 1 ;  İbnu'l-Esir X, s. 1 75 vd; İbn Kesir XII, s. 1 46  
246 İbnu'l-Esir X, s. 1 99; İbnu'l-Cevzi XVI, s. 294; İbnu'l-Verdi II, s .  7. 
247 İbn Kesir XII, s. 1 48 ;  Nuveyri XXVI, s. 329; Ibnu'l-Esir X, s. 1 99 vd; e§-Şihabi I, s. 388.  



dad'a geli§inde dcdesiyle beraber gelmi§tir. Aralık 1 09 1 'de büyük lı ir 
alayla Bağdad'dan Kfıfe'ye hareket eden Melikph, torununu da berabe
rinde götürmÜ§tÜ.248 Şubat 1 092'de Cafer'in bir gecelik babasının yanına 
gelerek ziyaret ettikten sonra tekrar Sultan'ın yanına döndüğünü mÜ§a
hede etmekteyiz."• Cafer'in babasının yanında bırakılmaması, Melikph'ın 
onunla i lgili birtakım planlarının olduğuna ipret etmektedir. Nitekim 
sonraki geli§meler bunu doğrulayacaktır. 

1 092 yılı kı§ını Bağdad'da geçiren Melikph, baharla birlikte yanında 
Nizamülmülk olduğu halde İsfehan'a döndü.  Melikph İsfehan'a dönünce 
"Bazar-ı Lqker" denilen yere bir "Daru'l-Hilafe" (hilafet binası) yaptıra
rak ilerisi için dü§ündüğü planını devreye soktu. Sultan'ın niyeti Ha
life'den olma torunu Cafer'i yeti§tirerek hilafet makamına oturtmaktı.250 
Sultan üzerinde büyük otoritesi olan hanımı T erken Hat un da bu projeyi 
harerede desteklemekteydi. Terken Hatun'un ikinci bir gayesi de Sul
tan'ın büyük oğlu ve veliaht Berkiyaruk'u aziettirerek kendi oğlu 
Mahmud'u Sultan yapmak, dolayısıyla hilafet ve saltanatı elinde topla
maktı. Nizamülmülk ise Berkiyaruk'tan yana olduğu için Sultan'ı ondan 
yana te§vik ediyordu.251 Dolayısıyla Terken Hatun ile Nizamülmülk'ün 
dü§ünceleri birbirleriyle ters dü§üyordu. 

Geli§meleri planları açısından tehlikeli gören T erken Hat un, engel 
olarak gördüğü Nizamülmülk'ü gözden dü§ürmek ve aziertirmek için 
gayret sarf etmeye ba§ladı. Geli§en olaylar neticesinde Nizamülmülk bir 
batıni fedaisi tarafından Bağdad yakınlarında §ehit edilince ( 1 4  Ekim 
1 092) ,252 Sultan'ı gereksiz durumlarda frenleyecek olan etken de ortadan 
kalkmı§ oldu. Zira Nizamülmülk aldığı tedbirler ve engin tecrübesiyle 
hem devletin i§leyi§ini kolayla§tırmı§, hem de Halife-Sultan arasındaki 
meselelerde denge unsuru olmu§, i§lerin büyümeden tatlıya bağlanmasını 
sağlamı§tır. 

248 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 294. 
249 İbnu'I-Cevzi XVI, s. 298. 
ı.<O Ravendi I, s. 1 37. 
251 Ravendi I, s. 1 3 1 ;  U.M. Şebarfı, a.g.e., s. 30. 
252 Abbas İk bal, el-Vezaretü ji Ahdi's-Selaçıka, (tre. Ahmed Kemaledddin Hilmi), Kl'ıveyı 

1 984, s. 74. 
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Ekim I 092'de Nizamülmülk'le beraber lsfehaıı'daıı Bağdtıd'a gitmek 
üzere hareket eden Melikph, yolda Nizamülmülk'ün §ehit edi lmesinden 
sonra Tacu'l-Mülk Ebu'l-Ganaim'i vezir olarak atadı. 22 Ekim I 092'de 
Bağdad'a ulapn Melikph'ın niyeti Halife Muktedi'yi deği§tirmekti."' 
Halife Muktedi, oğlu el-Mustazhir Billah'ı veliaht olarak tayin etmi§tİ; 
Melikph ise küçük ya§ına rağmen tarunu Cafer'in veliaht yapılmasını 

. d 254 ıstıyor u. 

Melikph'ın bu isteğine ise Halife yana§mıyordu."' Kızına yapılanlar
dan dolayı Halife'ye kızgın olan ve torununu Halife yapmak isteyen Sul
tan, Halife'ye elçi göndererek "Bağdad'ı bana terket ve istediğin yere git" 
dedi. Sultan'ın bu isteği kar§ısında aciz kalan Halife, "isteğini yerine geti
receğim, fakat hiç olmazsa bir ay mühlet verin" dedi. Melikph'ın cevabı 
ise bir saat bile olmaz, §eklindeydi. İ§lerin iyice karı§ması üzerine Halife 
veziri Tacu'l-Mülk'ü Sultan'a göndererek ondan on gün müddet almasını 
istedi. V ezir Sultan'la görü§erek, sıradan bir insanın bile, evden eve 
ta§ınırken, bu İ§İ en az on günde yapabileceğini söyleyip, mühlet verilmesi 
için Sultan'ı ikna etti. Bunu üzerine Melikph Halife'ye on gün mühlet 
tanıdı, sonrada kendi İ§leriyle mqgul oldu.-56 

Halife, ta§ınına hazırlıkları içindeyken, Melikph da Bağdad'dan çıka
rak avlanıyor, sonra da geri dönüyordu. Ramazan Bayramı günü Sultan 
bayram namazını kıldıktan sonra avianmak için Bağdad'dan ayrıldı. Yediği 
av eti yüzünden hastalandı ve vefat etti. Böylece Halife Muktedi hakkın
daki planını hayata geçiremedİ.257 Halife kendisine bu İ§leri reva gören 
Sultan'a beddua etmekteydi. Melikph vefat edince bu İ§ Halife'nin kera
metine atfedildi.-" Melikph'ın ölümüyle beraber ba§layan taht kavgası 
yüzünden sultaniara yapılan hiçbir tören Melikph'a yapılmadı. Ne atının 
kuyruğu kesildi, ne cenaze namazı kılındı, ne de yas tutuldu. Cenazesi 

ın · 
Ibn Tağriberdi V, s. 1 2 1  vd. 

ı�· 
bk kd' es-Su i IV, s. 326; M.Ma ı§ II, s. 3 1 4. 

255 Abu'l-Farac I, s. 334. 
2�6 • 

Ibn Tağriberdi V, s. 1 21 vd. 
257 el-Fahri, s. 296; Ibn Tağriberd! V, s. 1 22 .  
" '  Suyuti, Tarihu'l-Hulefa, s .  425. 
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b fc l ı a ı ı 'a goı ı ınılnck �tıfii ve Hanefiler için yaptırmı§ olduğu medreseye 
defnedildi."'' 

Selçuklu Sultanları ile Halifelerin ili§kileri bu çalı§manın ihtiva ettiği 
dönem içerisinde gösterilmeye çalı§ıldı. Dikkat edilirse sultanlada halife
lerin münasebetleri; hangi sultan, hangi halife olurda olsun ya§anan olay
lar bakımından benzerlik arz etmektedir. Bunun sebebi halifelerin hiç bir 
zaman eski ihtipm ve otoritelerini elde etme sevdasından vaz geçmeme
leri, buna kaqılık sultanların da, halifelerin manevi otoritelerini tanımala
rına rağmen, kendi siyasi otoritelerinden asla taviz vermemeleridir. 

Sultanlar ile halifelerin durumu mukayese edildiğinde; halifelerin, 
güçlü esen bir rüzgarın önündeki ağaç gibi oldukları görülür. Rüzgarın 
esi§ § İddetiyle birlikte ağaç eğilmekte, fakat rüzgarın hızı kesildiğinde 
ağaç tekrar doğrularak hayatına devam etmektedir. Rüzgar ne kadar § İd
dedi eserse  essin, ağacın yapma ve hayata devam etme arzusu kesilme
mektedir. Bu halifelerin eski ihtipm ve güç dolu günlerinin özleminden 
hiç bir zaman vaz geçmediklerinin ipretidir. Buna kar§ılık rüzgarın gü
cünü temsil eden saltanat iradesi de, kendi otoritesini halifelerle payla§
mak istememİ§tİr. Bu sebepten gerekli gördüğü zamanlar rüzgar gibi ese
rek istediklerini yaptırmı§tır. Fakat bu rüzgar, hiç bir zaman ağacı kökten 
sökecek veya devirecek § İddette esmemİ§tİr. Yani halifelik kurumunu 
tahrip edecek seviyeye ula§mamı§tır. Bunun sebebi, halifeliğin Selçuklular 
tarafından da bir manevi otorite kaynağı olarak kabul edilmesi ve kendi 
s iyasi otoritelerine müdahale edilmediği müddetçe halifelere hürmette 
kusur edilmemesidir. Bütün bu geli§melere rağmen halifeler de siyasi ar
zularından vaz geçmemi§ler, buldukları her fırsatta bunu sağlamla§tırma 
cihetine gitmi§lerdir. Nitekim Irak Selçuklu sultanları ile halifeler arasında 
yapnan olaylar bunu teyit etmektedir. 

259 İbnu'l-Cevzi XVI, s. 299 vd; İbnu'l-Esir X, s .  21 O vd; İbn Kesir XII, s .  1 49 vd; Nuveyri 
XXVI, s. 334. 



SON UÇ 

Xl. yy'da İslam alemine bakıldığında bir dağınıklık ve parçalanmı§lı
ğın olduğu gözlenir. İslam coğrafyası, Şii ve Sünni halifelikler olmak 
üzere iki manevi kutba ayrılırken, aynı zamanda pek çok siyasi olu§um da 
te§ekkül etmi§ti. Tamamına yakını mahalli nitelikte olan bu idarelerin 
sebep olduğu nüfuz mücadelesi, İslam aleminin tam manasıyla parçalan
mı§lığının en belirgin göstergesidir. Onun içindir ki, bu dönem aynı za
manda "Tavaifu'l-Müluk" dönemi olarak da anılır. Dini bölünmü§lüğün 
yanında meydana gelen siyasi bölünmü§lük, İslam alemi için siyasi ve 
sosyal buhranları da beraberinde getirirken, bu kan kaybının vermi§ ol
duğu zaaftan istifade etmek isteyen iç ve dı§ güçler de harekete geçmi§
lerdi. 

islam aleminin bölünmü§lüğünden istifade ederek nüfuz sahalarını 
geni§letmek isteyen Şiiler, bir yandan Sünni dünya aleyhine siyasi ve as
keri faaliyetleri artırırken, bir yandan da açtıkları eğitim merkezlerinde 
yeti§tirdikleri propagandacılar vasıtasıyla taraftarlarının sayısını artırmak 
emelini gütmekteydiler. Sünni İslam dünyasını tehdit eden bu faaliyetle
rin yanında, Müslümanların ezeli hasını durumunda olan Hıristiyan alemi 
de, kaybettikleri toprakları geri almak ve İslam'ı yok etmek üzere hare
kete geçmi§ti. Sünni dünya, kendisini bu tehlikelerden kurtaracak ve ye
niden eski ihtipmına kavu§turacak bir kurtarıcısını beklediği sırada, Sel
çuklular doğudan taze bir kuvvet ve inanç ile imdada yeti§tiler. 

Devletlerini yeni kuran ve hakimiyet sahalarını geni§letme çabası 
içinde olan Selçuklular, hilafet merkezi ile yazı§arak, hem kendilerinin 
Halife tarafından tanınmasını istemi§ler, hem de Halife'nin içinde bulun
duğu kötü durumdan kurtarılması için yardıma hazır olduklarını bildir
mi§lerdir. Varlığını sürdürmek için desteğine ba§vurabileceği hiç bir gü
cün kalmadığı bir dönemde, Abbas) Halifeliği'ne sunulan bu beklenmedik 
hizmet teklifinin sağlayacağı imkanlar her türlü tasavvurun üzerindedir. 
Onun için Selçukluların Bağdad'a davet edilmeleri de gerek Türk, gerekse 
Islam tarihleri açısından tam manası ile bir dönüm noktası olacaktır. Zira 
Selçuklular, Sünni dünyanın liderliğini ele aldıktan sonra, Sünniliğin ha
misi ve ona kar§ı olan fikirlerin amansız dü§manı olacaklar ve bir yandan 
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S ii ı ı ı ı i  d i i � i t ı ı cl'n i ı ı  hakim oldukları topraklarda ye§erip geli§mesi içi ı ı  i ı ı ı  
ka r ı lar sa�briH�n; diğer yandan Şii, Bitıni, Mutezili vb. dü§üncelere k.ı ı � ı  
§ıJdetlı bir mücadele vereceklerdir. 

Selçukluların Orta Doğu'da gün geçtikçe artan etkinlikleri ile, S ı ı ı ı ı ı ı  
islam alemi Şii tasallutundan kurtarıldığı gibi, i ç  v e  dı§ baskılar selwl ı ıyl ı 
neredeyse yok olma noktasına gelmi§ olan Sünni dü§ünce de yl' ı ı ıd ı · ı ı  
canlanıp geli§ıni§tir. Öyle ki ,  Türkler Sünni dünyanın liderliğini ele .ıl. ı ı . ı k ,  
yüzyıllar boyu devam edecek olan hakimiyetlerini tesis etmi§; Sü ı ı ı ı i l ik ı l ı  
yeniden eski ihtipmına kavu§manın yanında, büyük bir medeniyet i ı ı  ı ı · k  
rar geli§me v e  muhte§em eserler meydana getirmesinde temel Ö�l' ı ı l ı ı ı . ı  
vasfını devam ettirmi§tir. Selçuklularla ba§layan bu fikri ve siyasi at ı l ı ı ı ı l .ı ı . 
onların torunları Osmanlılar tarafından devam ettirilerek Avrupa' ı ı ı ı ı  11)· 
rine kadar ta§ınını§tır. 

Selçuklu sultanları ve genelde Türkler Hanefi Mezhebi'nden old 1 1 k  
ları için, bu mezhebe kaqı ayrı bir önem vermi§lerdir. Sadece Abbasi 1 l.ı 
lifesi Harun Re§id döneminde rastlanan bir ihtimamla bu mezhebiı ı  i l ı ı i ı  
açılarak desteklenmi§, bu sebepten dolayı hilafet merkezindeki ba§ k . ı ı l ı  
altını§ seneye yakın Hanefilerden atanmı§tır. Ayrıca Hanefiliğin inti.).ı ı ı 
için medreseler açılmı§ ve ulema bu yönde desteklenmi§tir. Yal ı ı ı l"  
Hanefilere verilen bu  destek diğer mezhepleri gölgeleyecek ve  onları s i ı ı  
direcek hüviyette olmadığı gibi, özellikle Nizamulmülk tarafı ııd.ı ı ı  
desteklenen Şafii Mezhebi de ikinci büyük mezhep olarak imparatorl u k  
taki önemli yerini almı§tır. Hatta yeryüzünün ilk üniversiteleri olarak 
kabul edilen Nizarniye Medreseleri, bizzat Sultan Alp Arslan'ın emriy ll' 
ve vezirin gayretleriyle açılarak ülkenin her tarafında yaygınla§tırılmı§ t ı r. 
Bu medreseler, genelde Ehl-i sünnet fikrini, özelde ise Şafii Mezhebi'ni 
öğretmek, Ehl-i sünnet dı§ı fikirlere kaqı koymak üzere programlanmı� 
ve Islam aleminde önemli fonksiyonlar icra etmi§lerdir. 

Diğer Sünni mezheplere kar§ı da aynı ihtimamı gösteren Selçuklular, 
bazen mezheplerin metodolojilerindeki farklılıklar, bazen de mezhepler 
içinde bulunan mutaassıp ki§iler sebebiyle meydana gelen ihtilaflar ve bazı 
durumlarda kan dökmeye kadar uzanan olaylara müdahil olm u§, Sünniliğe 
ve sosyal barı§a zarar verebilecek her türlü geli§meye kaqı tavır almı§tır. 
Nadiren de olsa, mezhepler arasında meydana gelen sürtü§meler, u le ma-
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nın gayretleriyle, onların yetersiz kaldıkları durumlarda ise devletin gü
cüyle önlenerek, cemiyet nizarnının bozulmasına müsaade edilmemi§tir. 

Selçuklular döneminde meydana gelen geli§melerin en önemlilerin
den birisi de, devletin Sünni anlayı§ına paralellik arz eden, Kur'an ve Sün
nete uygun bir tasavvuf dü§üncesinin geli§mesidir. Tasavvuf, dertini bir 
hayat ve ferdin iç dünyasını hedef alan bir ya§ayı§ §ekli olduğu için, İs
lam'ın zahiri emirlerinin yanında, daha çok batıni manaları anlama ve  ya
pmaya yöneliktir. Meselenin bu özelliğinden dolayı, zamanla bazı yanlı§ 
dü§ünceler olu§ffiU§ ve bitıni mana budur diye, çoğu kez İslam'ın dı§ına 
çıkmaya kadar uzanan anlayı§lar geli§ip, cemiyette yer bulabilmi§tir. Ama 
alimierin ilmi gayretleri ve Selçukluların bu gayretiere verdikleri siyasi 
destekle, kısa zamanda önemli geli§meler olmu§, o döneme kadar Sünni 
çevrelerce mahzurlu kabul edilen tasavvuf dü§üncesi geli§erek Kur'an ve 
Sünnet I§ ığında kendini izah imkanı bulmu§tur. Tasavvuf bundan itibaren 
tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi İslami ilimler arasında sayılmaya 
ba§lanmı§tır. Öyle ki, X.yy'da Buhara'lı bir Türk olan Kelabazi ile ba§la
yan ve Sülemi ile geli§erek devam eden Sünni tasavvuf hareketi, Ebu Ali 
Faramed, Ku§eyri ve Gazali gibi en önemli temsilcilerini Selçuklular 
döneminde yeti§tirmi§tir. 

Sünniliğin hamisi olarak, ona muarız fikirlere kar§ı mücadeleyi 
kendisine ba§lıca görev olarak kabul eden Selçuklular, Sünni İslam dün
yası için beliren en büyük iç tehlike Şii-Fatımilerle mücadeleyi asla ihmal 
etmemi§lerdir. Yayılınacı emeller güden ve bunu Doğu İslam toprakları 
içinde gerçekle§tirmeyi dü§ünen Mısır'daki Fatımiler Devleti, her fırsat
tan yararlanmasını bilmi§tir. Öyle ki, Büveyhilerin önemli askeri 
komutanlarından ve Şii inancından olan Arslan Besasiri'nin askerler 
üzerindeki nüfuzundan istifade ederek Bağdad halifesine kar§ı isyan 
etmesini ve hilafet merkezini ele geçirmesini temin e tmi§lerdir. Aynı §e
kilde Selçuklu ailesinden İbrahim Yınal'la da yazı§arak Tuğrul Bey'e kar§ı 
isyana te§Vik etmi§, para ve si lah yardımı yaparak böyle bir isyanı destek
lemi§lerdir. Bunları yapmaktaki gayeleri, Selçukluları zaafa uğratmak ve 
onların desteğiyle yeni bir hamle gücü kazanan Sünni dü§ünceyi ortadan 
kaldırmaktı. Böylece uzun senelerdir askeri ve dini yolla Sünnilere kaqı 
ula§tıkları ba§arıların devam etmesini temin etmenin yanında, onların 
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yaıımda yer alan Selçukluları da parçalayarak, Şiiliğe muhalif han·kc ı ler 
yapmasını engellemek gayesindeydiler. 

Fatımiler, Selçuklularla İs lam topraklarının her parçasında müd.ddc 
etmi§, özellikle hilafet merkezi Bağdad'ın yanında Suriye ve Hicaz bölge
sinde belirgin bir gayret göstermi§tir. Zira, Suriye bölgesi Fatımiier iç in 
doğuya açılan kapı ve  Mısır'ın emniyetinin anahtarıdır. Onun için bu böl
geye özel önem verilmi§, Fatımi nüfuzunun bölgede tesisi için büyük 
gayret sarf edilmi§tir. Aynı §ekilde İslam'ın kutsal toprakları Mekke ve 
Medine'ye yani Hicaz bölgesine hakim olup, buralarda Şii Halife adına 
hutbe akutmak da Fatımiler için önemli bir güç gösterisi haline gelmi§tir. 
Fatımiler meselesini halletmeyi kendileri açısından vazgeçilmez bir görev 
olarak telakki eden Selçuklular, Tuğrul Bey'den itibaren onların hakimiyet 
tesis ettiği yerleri alarak Şii tasallutundan kurtarınayı temel politika haline 
getirmi§ler, sonuçta da ba§arılı olmu§lardır. 

Selçukluların Sünni dü§ünceyi korumak için, Şiilerle yaptığı müca
dele sadece Fatımiler Devleti ile sınırlı kalmamı§, onların desteklediği Şii 
kökenli hareketlere kar§ı da büyük bir uğra§ verilmi§tir. Bunların ba§ında 
hiç §üphesiz Şiiliğin bir versiyonu olan Nizarilik veya diğer yaygın adıyla 
Batınilik gelir. Şiiliğin içinden çıkan ve liderliğini Hasan Sabbah'ın yaptığı 
bu hareket Patımilerin dı§tan yaptığı müdahaleyi, Sünni dünyanın içine 
ta§ıyarak taarruz ağırlıklı bir ihtilal hareketi haline getirmi§tir. Yaptıkları 
zararlı propagandaların yanı sıra, kendilerine engel olarak gördükleri idari 
ve ilmi phsiyetleri de öldürerek ortadan kaldıran Batıniler, bu faaliyetle
riyle Sünni İslam alemi için büyük bir tehlike haline gelmi§lerdir. 

Bitıniler, propagandadaki maharetleri ve hitap ettikleri kesimlerin ci
hillikleri sayesinde kısa zamanda kandırılmı§ pek çok insanı etrafiarında 
topladılar. Özellikle dağlı gruplara ve §ehirlerin yoksul kesimlerine hitap 
ederek servet ve cennet duygularıyla onları kandırıp, sosyal düzeni boza
cak bir ihtilal hareketi haline geldiler. Batıni terörünün vahametini gören 
Selçuklular, bu gaile ile mücadele etmek için bir taraftan kolluk kuvvetle
rini kullanırken, diğer taraftan da bunların yanlı§ propagandalarını tesirsiz 
hale getirmek için fikri yolla mücadele etmeye ba§ladılar. Sonuçta kurulan 
medreselerle, buralarda dersler veren Cüveyni ve Gazali gibi phsiyet!erle 
Sünnilik güç kazanmı§, Sünni teori üzerine önemli eserler kaleme alma-
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rak, bir taraftan ilmi geli§me ve fikri seviyenin yükselmesi temin edilir
ken, diğer taraftan da Sünniliğe muarız fikirlerin yanlı§lıkları ortaya 
konularak, halkın bu yanlı§ dü§üncelerden etkilenmesinin önüne geçil
meye çalı§tılar. 

Selçuklular, İslam'a dü§man gayri İslami hareketlere kaqı da gerekli 
müdahalelerde bulunmu§lardır. Bunların ba§ında İslam'ın ezeli rakibi du
rumunda olan Hıristiyan dünya ve onların Selçuklu hududundaki temsil
cisi Bizans gelir. Selçuklular, İslam'ın koruyuculuğunu üstlendiklerinde 
kendileri için iki ana hedef belirlemi§lerdi. Bunlar; İslam dünyasının 
içinde Fatımiler, dı§ında ise Bizans Devleti idi. Her iki devletle de 
mücadeleyi siyasi ve dini zorunluluk olarak kabul eden Selçuklular, özel
likle gayrimüslim olması ve cihad sahasına girmesi sebebiyle Bizans'a ayrı 
bir önem vermi§lerdir. 

Bizahs-Selçuklu mücadelesinin tabii bir sonucu olarak Anadolu'ya 
duyulan ilgi Malazgirt zaferi ile perçinlenmi§ ve bir daha geri dönmernek 
üzere gelen Türkler burayı yurt tutmu§lardır. Bu olayla Arapların bir 
türlü bapramadıkları baprılmı§ ve Anadolu ebedi vatan yapılmı§tır. İki 
ayrı medeniyerin yüzyıllardır süren mücadelesini Türkler eliyle İslam 
kazanmı§ ve tarihte ilk defa bir Hıristiyan İmparator Müslümanların eline 
esir dü§ınÜ§tür. Neticeleri itibarı ile Avrupa ve Akdeniz'de Türk-İslam 
hakimiyetini temin edecek olan bu olay Hıristiyan dünyasında büyük 
yankı bulmu§, özellikle de Katalik Hıristiyan dünyası, Ortodoks Bi
zans'dan sonra s ıranın kendilerine gelebileceği endi§esiyle, İslam alemine 
kaqı uzun yıllar sürecek Haçlı Seferleri'ni ba§latma gereği duymu§tur. 
Buna kar§ılık, Hıristiyan alemine kaqı Selçukluların İslam alemini ko
ruma mücadelesini ba§lamı§tır. 

Selçuklular, dönemlerinde dini dü§üncelerin iç ve dı§ bütün politika
ları önemli ölçüde belirleyici unsur olması sebebiyle, gayrimüslim dün
yaya kar§ı askeri seferler düzenleyerek, hem cihat ruhunu canlı tutmu§, 
hem de yeni toprakların kazanılarak Türk nüfusuna yer açılmasına vesile 
olmu§tur. Dı§ta durum böyleyken imparatorluk olmanın gereği kendi 
topraklarında bulunan gayrimüslim tebaa ile de ilgilenmi§, onların dini, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermi§tir. Ülke içindeki Hıristiyan, 
Yahudi ve diğer dinlerden olan tebaanın durumunu yakından gözetmi§tir. 
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Özel li kle l l  ı risti yan din adamlarının tayini, kiliselerden vergi al ın ıı ıa ı ı ıas ı  
vb. konularda el inden gelen ho§görüyü göstermi§, onların devlete bağl ı 
lıklarını temin etmi§tir. Dolayısıyla aynı dönemde Hıristiyan dünyas ın
daki mezhep çeki§meleri ve  bilhassa Bizans'ın kendi mezhebinden olma
yan Ermeni, Süryani gibi Hıristiyan topluluklara uyguladığı baskı  
politikaları dü§ünüldüğünde Selçuklular devri, gayrimüslim tebaa için bir 
saadet ve huzur dönemi olmu§tur. Bunu haricinde bu döneminde gayri
müslim Türk kitleleriyle de ilgilenilmi§, bir kısmının sfıfiler ve dervi§ler 
yoluyla İslam'a kazandırıldığı, geriye kalanlardan devlete gaile çıkaranlara 
kaqı da güç kullanılmı§tır. 

Selçukluların dini s iyasetlerinin önemli bir parçası da Abbas) Halife
leri ıle olan ili§kileridir. Tuğrul Bey'in Bağdad'a gelmesinden sonra Halife 
Şii boyunduruğundan kurtarılarak eski saygınlığı tekrar iade edilmi§ ve 
Sünni dünyanın tartı§ılmasız manevi otoritesi olduğu kabul edilmi§tir. Bu 
durum un yanında yeni bir §ekillenme daha meydana gel mi§ ve halifenin 
manevi gücünün yanında, Selçukluların s iyasi iradesi kendini göstermi§tir. 
Halife, eski dönemlerdekine benzer siyasi ve manevi otorite tesisi cihetine 
gitmi§Se de, Selçuklular buna asla müsaade etmeyerek, s iyasi gücün 
kendilerinde olduğunu deği§ik yollarla kabul ettirmi§lerdir. 

Halifenin otoritesinin yanında beliren s iyasi otorite kar§ısında dö
nemin alimleri de i lgisiz kalmayarak, klasik hilafet ve halifenin hukukunu 
belirleyen görü§leri savunan eserler yanında; realitenin deği§meyeceğini 
gören ve bu duruma göre her iki tarafında haklarını ortaya koyan görü§ler 
ve bunları anlatan eserler kaleme almı§lardır. Dolayısıyla bahsedilen dö
nem klasik hilafet ve saltanat görü§lerinin yanında, yeni uzla§macı fikirle
rin de ortaya çıktığı bir devir olmu§tur. 

Selçuklularla halifclerin ili§kileri sadece otorite payla§ımı ve bunun 
hukuki yönüyle s ınırlı kalmamı§, ülkenin özellikle de Bağdad'ın idaresi 
üzerinde zaman zaman gerginliğe varan noktalara ula§mı§tır. Tarafların 
kaqılıklı çözüm istekleri ve bazen birinin diğeri kar§ısında geri adım at
masıyla gerginlik giderilerek mesele çözüme kavu§turulmu§tur. Şüphesiz 
ki, saltanat ile hilafet kurumları arasında her zaman sürtü§me ya§anma
mı§, aksine çok uyumlu dönemler de görülmü§tÜr. Bu tesanütün devamı 
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için zaman zaman taraflar arasında evlilik yoluyla akrabalık bağı tesis edi
lerek yakınlığın devamı sağlanmı§tır. 

Aslında olayların seyri hiçbir tarafın kendi otoritesini ve yetkilerini 
diğer tarafla payla§mak istemediğini, fakat siyasi geli§melerin ve zaruretle
rin bu birlikteliği mecburi kıldığını göstermİ§tir. Bu mecburiyet kaqılıklı 
olarak b irbirlerinin mqruiyetlerini tanıma ve haklarına saygı gösterme 
sonucunu da beraberinde getirmi§tir. Bu ise, hilafet-saltanat teorilerini 
tartı§an ulemaden orta yolcuların haklılığını, tarihi §artlar ve geli§melerle 
teyit etmi§tir. Böylece pratiği olmayan ve ya§ama §ansı bulunmayan kuru 
teoriler yerine; akla ve mantığa dayanan, hayatın zamretleri gereği ortaya 
çıkan çözümlere yönelmenin lüzumu ortaya çıkmı§, bu konuda herhangi 
bir tarafı kayırmanın da fazlaca fayda etmediği tespit edilmi§tir. 

N eti ce itibarı ile Selçuklular dönemi, gerek İslam tarihi, gerekse Türk 
tarihi açısından önemli bir devirdir. Selçuklularla birlikte yok olma nokta
s ına gelmi§ olan Sünni dü§ünce, onlarla yeniden ihya edilerek İslam'ın 
temel kaynaklarını referans kabul eden bir ilmi ve fikri hareketin doğması 
sağlanmı§tır. Kendilerini bu dü§üncenin hamisi kabul eden Selçuklular, 
siyaseten de bunun gereklerini yerine getirmi§, ona muhalif içte Şii ve Şii 
kökenli ·hareketlere, dı§ta ise Hıristiyan alemine karşı temsil ettikleri dü
§ünceyi korumu§lardır. İç ve dı§ tehlikelerden kurtulan İslam . alemi, yeni 
sapmalara meydan vermeksizin tabii mecrasında akınaya devam etmi§ ve 
önemli geli§meler sağlanmı§tır. Cemiyet, ta§kınlıklara ve zıtlıklara yer 
vermeksizin, huzur ve güvenin hakim olduğu, yıkıcı olmayan her fikrin 
temsil edilebildiği bir toplum haline gelmi§tir. · İctimai hayatın bu ·denli 
sağlam olduğu bir yerde elbette ki s osyal hastalıklar zuhur edemezdi. 
Meydana getirilen müesseseler ve ya§anan terakki ile Selçukluların elli 
senede yaptıklarını, Osmanlılar ancak ikiyüz" senede yapabilmi§lerdi. Bu -
bile Selçuklular döneminin önemini göstermeye kafidir. 
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amldi, 1 75 ; -- cami leri, 1 64; -
lıal tfcliği .  1 67;  -- Halit'esi, 46, 1 32, 
1 66, 1 67. 1 96, 273; -- halkı, 1 83; -
Kiidılkudiltlığı (Baş kadılık), 53, 64, 
65 ; -- Kadısı, 302; -- Medresesi, 1 1 9, 
1 29. 1 32; -- Nizilmiye Medresesi ,  75, 
136; -- N izarniye Medresesi vakıfları, 
1 50; -- sara yı, 1 85 ; -- şalıne veki l i ,  
1 77 ; -- şalıneliği, 339, 350; --
şalınesi. 1 75,  1 76, 1 82, 230, 242, 367, 
368, 37 1 .  373; -- ulemiisı, 92; -
vali liği, 1 84 

BAHAEDDİN NAKŞIIBEND, 1 45 

BAHAU' D-DEVLE, Büveylıl Sultanı, 1 59 

Bahreyn, 239, 240. 24 1 , 243; --
Karmatlleri. 242 

Bahri Memlükler, 1 5  

BAKiLLANi. Maliki alimi, 72, 76, 77 

Balasagun, 262, 263, 304; -- lıükümdarı, 
304 

Balkanlar, 257, 284, 287 

Bardos Plıocas olayları, 29 

BARSAN, Flaretos 'un oğlu, 294 

BARSEG, Anı Ermeni başpiskoposu, 294; 
Patrik, 295 

BASİLLEios l l . ,  Bizans İ ı ı ıparatoru, 211, 
253, 255, 293 

Basra, 56, 7 1 ,  75, 94, 1 62. 1 85.  1 86, 1 87. 
238, 239, 242, 243, 244, 245, 3 1 3, 340, 
350, 356, 364; -- müstelzinıliği, 299 

başpiskopos, 248 

Batı K i l isesi, 285 

Biitınlller. 26, 27, 30, 74, 1 32, 1 33, 1 7 1 ,  
2 1 0, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 4, 2 1 � 2 1 � 2 1 � 2 1 9, 
220. 22 1 . 222, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 23 1 , 232. 233, 234, 236. 237, 238, 
24 1 ,  246, 385, 387; -- mezhebi, 74; -
propaganda, 226, 234; --lik, 25, 26, 
1 33, 1 70, 209, 2 1 0, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 3, 2 1 4, 
2 1 6, 2 1 7, 22 1 , 227, 230, 387; --yye, 

209, 2 1 0. 237 

Batman. 254 

Bilverd, 38 

BAYAZID-I BJSTAMİ, 1 8, 1 1 4, 1 1 5 ,  1 36 

Baziir-ı Leşker, 3 8 1  

Bedevller, 243 ; -- kabileleri, 70 

Bedil Ribiitı, 1 5 1  

BEDRAN b .  MUHALHiL, 1 87, 36 1 , 347 

BEDRU' D-DUCA, Kiiim Biemri l lah ' ın 
annesi, 249 

BEDRU' L-HURŞENİ, polis müdürü. 94 

BEDRÜ' L-CEMALİ, 1 95,  1 97, 198, 1 99, 
2 1 5  

Behruz Ribiltı, 1 5 1  

el-Bekrl, 1 06 

Bektaşi, 1 47; --lik, 1 4 5  

Beled, 1 80 

Belencer, 303 

Belh, 24, 35, 4 1 ,  67, 75, 1 05,  1 1 6, 1 1 9; -
medresesi, 1 1 9  

BELKABEK S ERMEZ, İsfehan Emniyet 
Müdürü, 230 

Bcnefşe Ribiitı, 1 5 1  

Beni Abbas, 3 1 4 

Beni Celılr ailesi, 374 

Beni Hafilce kabilesi, 1 88 

Beni Leys. 3 1 4  

Beni Ümeyye. 3 1 4 

Berberller, 1 95 

BERKİYARUK, 225, 230, 233, 3 8 1  

BESASiRİ, bk. Arslan Besilsirl 



1 ksiisi ri olayları, 82 

ci-Bevazic kalesi, l !iO 

Beyhak, 1 9  

BEYHAKİ, hadis alimi, 60, 9 1 ,  1 28, 1 5 1 ,  
1 5 3  

Beyrut, 1 94, 2 1 5  

BEY-TOCioı, 37 

Beytü' I-Mal. 249, 3 2 1  

Beytü' n-Nevbe, 35 1 

BiLAL-l HAREŞİ, 203 

B istam, 84 

Bizans, 2, 29, 42, 43, 1 66. 1 95,  252, 253, 
255, 257, 25!i, 259, 260, 2 6 1 , 263, 264, 
266, 269, 270. 273, 274, 276. 280, 2 8 1 ,  
2!i2. 283, 2!i5, 287, 2!i9, 290, 29 1 . 292, 
293, 294, 295, 296, 300, 344, 388; -
birlikleri, 273, 276; -- Devleti, 388; -

elçisi,  257; -- generali. 256, 270, 273; 
-- hududu, 255: -- İ mparatoriçesi, 
258; -- İmparatorluğu, 283; -
imparatoru, 29, 253, 256, 258, 259, 
267, 268, 269, 272, 273, 274. 276, 280, 
288, 290, 293; -- kaleleri, 258; 
kaynakları, 1 ; -- Kil isesi, 248. 285; -
kuvvetleri, 255 ; -- ordusu, 255, 256, 
272, 273, 274, 276, 2Y3; -- senatosu, 
279; -- sınır komutanı, 2!i!i; ----- tahtı, 
268, 290, 296; -- tarihi ,  284; 
toprakları, 25&, 265, 270, 285, 287; -

uçları, 280; -- ülkesi ,  27 1 ;  - valis i ,  
255, 268, 290; --lı  komutanlar, 273;  
--lı  müell ifler, 28; --lılar, 48, 255,  
257, 258, 259, 260, 268, 270, 272, 273, 
274, 276, 277, 2!i0, 2!i4, 2!ilJ, 2lJ2, 293, 
294 

BoCos. Patrik. 295 

Borçala (Debeda), 265 

BOTANİATES, Bizanslı koıııutan, 2')0 

BOZAN, 379 

Budist, 1 47 

Budizm, 305 

BUGRA f-IAN. 1 57 

Buhara, 35, 56, I l li. 1 4.1. 14(ı, 3X6; 
halkı, 307; --lılar, 307 

Buhari. 1 5 3  

BUKU HAN, 254 

D i z i n  1 423 

Bulgar/lar, 2, 24, 32, 304; -- ülkesi, 304 

Bulgaristan, 257 

BURHANEDDiN ALi b. EBi BEKR el
M ERCiİNANİ, 307 

BGşenc, 105 

Büveyhi/ler, 45, 46, 59, 1 55,  1 56, 1 58, 
1 59, 1 60, 1 6 1 , 1 62, 1 65, 1 7 1 , 1 76, 1 77, 
ı 82, 1 94, 200, 222, 240, 3 1 4, 3 1 5,  3 1 6, 
3 1 7, 323, 328, 33 1 , 333, 334, 339, 340, 
350, 35 1 ,  386; -- Devleti, 59, 1 56, 
1 65,  1 74, 233, 339; -- Sultanı, 40, 63, 
69, 1 58, 1 59, 1 6 1 , 1 63, 1 65, 1 73, 250, 
3 1 6, 33 1 ,  338, 340, 35 1 ; -- S ultanları, 
1 57, 1 62, 1 65, 1 7 1 , 1 72, 249, 297, 3 16, 
333; -- veziri, 59 

BÜYÜK ALFRED, 234 

Büyük Selçuklular, 3 ;  -- tarihi, 1 1, 29 1 

Büyük Zab nehri. 255 

C AHİR b. SAKLA B, 357 

CAFER, Melikşah' ın Halife'den olma 
ıorunu, 380 

CAFER es-SADlK, imam, 2 l l  

CAFER! TAYYAR, 200 

Cami u ' I -Kasr. 207 

el-Camiu' r-Res5.fe, 99 

cariye, 249 

CASELiK en-NASTÜRi, 248 

Cebel, 39, 2 1 6, 25 1 ,  262, 304, 329, 360 

CELALU'o-DEVLE, 40, 1 6 1 , 1 72, 3 1 6, 3 1 7, 
33 1 , 333, 334 

CENAHU'o-DEVLE, Hıms emi ri, 230 

Cend, 33, 34, 261 , 306 

CENFEL et-TÜRKi KUTLU(; b. GüNTEKiN, 
emir, Hac Emiri, 204, 206, 207 

Cengiz, 307 

Cenze, 259 

el-CERCERAi, Fatımilerin veziri, 1 93 

Ceyhun, 37, 63, 1 45 

el-Cezire, 2 1 .  1 55, 1 70, 268 

Cibal, 1 90, 350 

Cizre, 254 

CGrcan, 1 35 

CüNEYD-İ BACiDADi, 1 1 4, ı 19. 1 32,  1 36 

Ciircan, 3 1 ,  1 50, 2 1 6, 262, 304, 333 
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CiiVEYNi, i mam u ' l-Harameyn, 6 1 ,  72, 76, 
77.  90, 9 1 ,  97, 1 24, 1 28, 1 34, 1 35,  1 39, 
1 40, 1 5  ı .  235, 236, 250, 298, 3 1 8, 3 1 9, 
322, 323, 325, 387 

Cüzcii.n, 4 1  

CYiLLE, İskenderiye piskoposu, 297 

ÇAC'JRI BEY, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 4 1 ,  
1 6 1 , 190, 192, 25 1 , 252, 25� 260, 262, 
329, 341 , 35 1 , 360 

Çankırı, 289 

ÇAVLI, emir, 274 

ÇAVULDUR, emir, 274 

Çıldır Gölü, 266 

Çin, 42, 43, 63, 262, 302, 304, 307, 308; 
- kaynak lan, 254; - sınırı, 292; -
tarihi,  320; -liler, 1 45 

Çoruh, 289; - ırmağı, 265 

Çu Nehri, 43, 306 

ÇUBUK BEY, Türkmen em iri, 8 1 ,  208 

Çukurova, 2 9 1  

Dili/ler, 160, 2 12, 2 16, 2 1 8, 2 1 9, 2 2 1 .  
226, 2 3 1 ;  -'d-Duat, 170, 1 80, 1 90, 
1 92 ;  - nakipliği, 2 1 4  

ed-DAMEC'JANİ, bk.Ebil Abdullah 

Damgan, 2 1 8  

Dandanakan, 40, 4 1 ,  190, 254, 2 6 1 ,  284, 
330 

DANiŞMEND, emir, 274 

DANiŞMENDOC'JLU GÜMÜŞTEKIN AHMED, 
Gazi -, 289 

Darhan, 36 

Daru' l-Harb, 261 

Daru ' l-Hikme, 169 

Diiru 'l-Hilafe, 381 

Diiru ' l-İlm, 1 69 

Diiru' l-Memleke, 192, 339, 340, 355, 
356, 358, 359, 360, 362, 364, 366, 367, 
377 

DAvuD b. HALEF el-İsbehani, Zahiri 
mezhebinin kurucusu, 84 

DAVUT, 376 

DAVUT, Hz. -, 3 1 1  

DEKKAK.bk. Ebu Ali ed-Dekkak 

Delhi, 38 

Denizli ,  270 

Derbend, 269 

DESCAR TES, 7 8 

Deylem, 1 62,  2 15,  2 1 8;  - halkı, 1 56, 
2 15 ;  -iler, 45, 54, 339; -li askerler, 
1 02 ;  -liler, 1 56, 2 1 5, 2 1 8  

Deysaniyye, 1 60 

Dımeşk, lO, 20, 69, 7 1 ,  8 1 ,  1 20, 136, 1 50, 
1 5 1 ,  1 94, 198, 199, 240, 272, 373; 
Emevi Camii imamı, 10; - hakimi, 
1 5 1 ; - kadılığı, 69, 7 1 ; - Naibi, 194; 
- tarihi, 20 

Dicle, 141 ,  1 50, 2 6 1 , 268, 27 1 , 340, 359, 
380 

DiHDAR EBÜ A Li, 22 1 

Dihistan, 38 

Dikhan unvanı, 3 8  

dinar, 1 04, l l l , 1 2 5 , 1 26, 1 4 1 , 1 82, 1 85,  
1 86, 1 88, 203, 205, 207, 244, 256, 259, 
277, 278, 279, 299, 3 18, 333, 336, 337 , 
340, 343, 347, 350, 352, 353, 356, 358, 
359, 363, 364, 366, 372, 373, 376, 377 

DiNAR, Türk em iri, 260 

Dinaver, 84, 338 

divan, 1 02, 1 03, 1 09, 173, 298, 300, 304, 
34 1 .  354; - erbabı, 366; - katipliği, 
300, 30 1 ;  -·ı Mezalim, 39; --ı 
Resiiii kalemi, 19 

Divin, 253 

Divriği, 289 

Diyarbekir, 1 85 ,  1 9 1 ,  1 96, 252, 254, 255, 
2 6 1 .  27 l, 272; - emiri, 1 93, 257, 280; 
- Mervani emi ri, 252; - surlan, 2 7 1 ;  
- valiliği, 374 

Doğu Anadolu, 29, 36, 252, 253, 256, 
293, 294 

Doğu Bilge El igliği, 32 

Doğu Kilisesi, 285 

Doğu Roma, 284 

Dragos Suyu, 29 1 

DUBEYS b. M EZYED, 1 79, 1 63, 1 8 1 ,  1 88, 
1 89, 361 ,  365 

DUBEYS b. SADAKA, 164 

DUKAK, Melik, 3 1 ,  33, 34, 1 5 1  

DUKAS, İmparator, 289, 290 



Diirzilcr, 1 67 

EBU ABDULLAH b. CELAB, Riifızilerin 
Şeyhi, 1 74 

EBU ABDULLAH b. MERV AN, Şeyhulis lam, 
257 

EBU ABDULLAH ed-DAMEGANi, Bağdiid 
Kadısı, 64, 65, 80, 92, 104, ı 85, 302, 
349, 354, 358 

EBU ABDULLAH el-AMiRi el-Herevi, ı53 

EBU ABDULLAH MUHAMMED el
BALASAGUNi et-Türki, Hanefi alim, 69, 
7 ı  

EBU ABDULLAH MUHAMMED el-CüVEYNi 
ez-Zahid, 1 35 

EBU ABDURRAHMAN el-CüVEYNi, Ebu ' I
Meiili el-Cüveyni'nin babası, 1 27, 1 34 

EBU ABDURRAHMAN es-SÜLEMi, 1 27 

EBU AHMED b. ABDUL V AH ID en
Nehreviini', 353 

EBUAHMED en-NiHAVENDi, Reisu' l
lrakeyn, 365,  367 

EBU ALi b. FADLAN el-Yahudi, kiitib, 300 

EBU ALi b. VELiD, Mutezile miiderrisi, 
1 07,  1 08, 1 09, 302 

EBU ALi ed-DEKKAK, ı 24, ı 27, ı28 

EBU ALi  el-CüBBAi, Mutezile 
şeyhlerinden, 7 ı 

EBU ALi el-FARAMEDİ. ı 24, 1 3 1 ,  1 39, 
1 36, ı42, 1 43,  ı 45 ,  ı 52, 3X6 

EBU ALi el-MUTEZiLi, 6 ı  

EBU AMiR el-ABDERi el-Endelusi, hadis 
hiifızı, 84 

EBU AMR MUHAMMED b. ABDl iKRAHMAN, 
Kadı, 365 

EBU B EKIR, Hz. -, 5, 1 03, 17X, I 77, 1 96, 
200, 284, 3 1 0, 3 ı l , 326 

EBU B EK iR b. FUREK, Şiifii alim, 1 04 

EBU B EKiR el-BEYHAKi, mulıaddis, 1 27,  
89 

EBU B EKiR el-FERGANi, 1 1 6 

EBU BEKIR el-VERRAK, 1 1 6 

EBU B EKiR en-NESSAC, 1 4 1  

EBU B EKiR eş-ŞAşi (eş-Şami), Kildılkudiit, 
65, l l l , 380 

EBU B EKiR et-TuREYsisi, 1 49, 1 50 

l > i  z i n  1 425 

EBU B EKIR et-Tu si, Halife 'nin elçisi, 39, 
1 28, 329 

EBU B EKiR KELABAZi, Buhara 'lı Türk 
al imi,  1 1 8 

EBU BEKIR M UHAMMED b. İSMAIL et-
Tiflisi en-Nisaburi, ı 5 3  

E B U BEKR b.  MUHAMMED Hiiherziide, 68 

EBU BEKR ez-ZAGUNi, 6 ı  

E B U BEKR MUHAMMED b .  ALi es-
S ali hani, 1 35 

EBU CAFER el-BUHARi, 99, 1 00, ı 0 ı, 1 08, 
1 09, ı 96 

EBU CAFER el-HAşiMi, 99, ı oo, 1 0 ı  

EBU CAFER et-Tusi, 1 74 

EBU CAFER MUHAMMED en-NACCAR el-
B uh iiri, 1 95 ,  27 ı 

Ebu Giilib b. B işran, 67 

EBU GALIB eş-ŞEYRAZi, 258 

EBU HAM ID el-İSFERAYiNi, ı 67 

EBU HANiFE, İmiimı Azam, 53, 55,  56, 66, 
225, 302; - Medresesi, 302; -
Mezhebi, 6 ı  

E B U HASAN ALi b .  ÜSMAN el-Hucviri, 
1 32 

EBU HASAN el-Eş' ARi, 90, 96 

EBU HAŞIM, 20ı 

EBU HUZEYFE, 3 ı ı 

EBU İSHAK, 98, ı o ı .  ı o2, ı40, 368 

EBU İSHAK el-FUKKAi, alim, 40, 330 

EBU İSHAK el-GANEVi er-Rakki es-Sufi, 
1 40 

EBU İSHAK eş-Ş iRAZ i, Şafii alim, 
m üderris, 76, 82, 92, 98, 99, 1 00, 1 0 ı , 
l l  ı. ı 33, ı35,  ı42, 374, 375 

EBU İSMAIL el-HEREVi, 1 53 

EBU KALicAR, Melik, ı 59, ı 60, ı 6 ı ,  333, 
334, 35 ı , 36ı  

EBU K AMiL ALi b. MUHAMMED es
S uleyhi, 20ı  

EBU KASIM NASRABAZİ, ı27 

EBU MANSUR ABDULMELiK b.  
MUHAMMED b. Yusuf, 347 

EBU MANSUR b. ALAU' D-DEVLE, 335 

EBU MANSUR b. YUSUF, Sünni alim, 1 07, 
ı 62, 353, 354, 355, 357 

EBU MANSUR b. N ASlR es-Seyyiiri, 300 
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Eı ılı MANSUR cl-MATliRiDi.bk. Milturidi 

Eııü MANSÜR er-RA VV ADi, Tebriz emiri, 
259 

EBÜ MANSÜR FULASUTÜN, 1 6 1  

EBÜ MUHAMMED e!-ButıARi. Hanefi al im, 
69 

EBÜ MUHAMMED e!-CÜVEYNi, 6 1 ,  1 24 

EBÜ MUHAMMED e!-HıTTiNi, 206 

EBÜ MUHAMMED el- YAZÜRi, vezir, 1 93 

EBÜ M UHAMMED en-NESEVi, 172 

EBÜ MUHAMMED RIZKULLAH et-TEMİMi, 
352, 380 

Eııü M üSLIM e!-HORASANi, 225 

Eııü MüSLiMiYYE, 209 

Eııü NASR, amid, 1 02,  373 

EBÜ NASR AHMED e!-MÜSTEVl'i, 1 84 

Eııü NASR b. Esi SAD es-Silfi, 1 5 2  

E B Ü  NASR b.  SABBAG, Şafii a l i m ,  1 8 5  

Eııü NASR e!-BUHARi, fakih, 283 

Eııü NASR e!- İSBiCABi, 68 

Eııü NASR e!-KUŞEYRi, 97. 98, 99, 100, 
1 0 1 .  106 

EBU NASR e!-KÜNDÜRi, vezir. 1 22 

Eııü NASR en-NISABURİ, N i sabur kadısı 
ve Şeyhu'l- İslam, 68 

Eııü NASR es-SERRAC Abdullah et-Tusi, 
1 1 8 

EBÜ NASR HIHETULLAH, 301 

Eııü NASR HüSREV (Melikü'r-Rahim), 
1 6 1  

EBÜ NASR MUHAMMED b .  ABDULMELiK 
el-Buhari el-Hanefi, fakih, 63, 275 

Eııü NASR, İbn Ruma. Fakih, 1 1 1 

Eııü OSMAN el-HiRi, 1 1 6 

Eııü OSMAN es-SABÜNi .  Şcyhulislam, 95 

Eııü ÖMER. Kadı -, Nisabur Şafiilerinin 
reisi, 87 

Eııü SAD b. Esi YUSUF, el-Kadı -, 1 05 

Eııü SAD b. MÜSELA YA. Kadılkudat. 
katip. 276, 301 . 380 

Eııü SAD b.  SAiD, Rey kadısı, 3 5 1  

E ıı ü  SAD cs-Süri. 98, 1 00 

Eııü SAiD Eııu'L-HAYR, Şeyh, 1 25, 1 1 8. 
1 27. 1 3 1 .  1 34, 1 50, 1 52 

Eııü SAiD el-CENNABi, Karmatilerin 

l idcrleriııdcn, 239 

Eııü SAilJ el-KA YENi, 362, 367 

Eııü SAiD es-SERAHSi, müderris, 1 73 

Eııü SAiD es-SüFi, 1 O ! ,  149 

Eııü SEHL, N isabur'un reisi ,  90, 9 1  

Eııü SEHL b .  el-MUVAFFAK, hadis al imi,  
87, 90 

EBÜ SEHL MUHAMMED b. HiBETULLAH, 
365 

Eııü ŞUCA, Halife'nin veziri, 301 , 375, 
377, 380 

Eııü ŞUCA B üvey h, 1 55,  1 56 

Eııü ŞuCA Ruzraveri, 374 

Eııü TAHIR, 1 25 

Eııü TAHIR İLYAS ed-DEYLEMi, Hanefi 
al imi.  67 

Eııü TAHiR SüLEYMAN, Karmat i reisi, 239 

Eııü TALIB el-HüSEYN ez-Zeynebi, Hanefi 
al imi,  67, 69, 205 

Eııü TALi B el-MEKKİ, 1 36 

EBÜ TALi B MUHAMMED b. EYYÜB, elçi, 
4 1 ,  332 

Ebu Tayyib Oğulları, 2 0 1  

EBÜ TURAll en-NAHŞEBİ, sufi, 1 1 6, 1 17 ,  
356 

Eııü YA'LA el-ABDi, M ill i kilerinin şeyhi , 
84 

Eııü y A'LA el-HANBEL!, Hanbeli a l im, 73, 
80, 8 1 . 95 

Etıü Y A'LA es-SABÜNİ, 1 52 

Eııü YEZiD bk.Bayazıd-ı Bistami 

EBÜ YUSUF, 53, 64, 65,  356 

EBÜ YUSUF el-KAZViNi, 60 

EBÜ ZURA b. OSMAN ed-DiMEŞKi, 7 1  

EHU'L-ABBBAS ed-DiNAVERi, 1 1 6 

Eııu'L-ALA, 368 

Eııu'L-ESVAR, emir, 259 , 260 

EBU' L-FADL ez-ZERENCERi, 68 

Eııu'L-FADL HUTLi, 1 32 

EHU' L-FEREC, Kadı, 1 77 

EBU' L-FEREC eş-ŞiRAZi e!-Makdisi, 8 1  

Eııu' L-FETH, Kadı, 8 1 .  361  

Eııu' L-FETH b. Burhan, l l  1 

Eııü' L-FETH b. Eııi 'L-LEYS, I rak Amidi ,  
375 
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l � ı i i i ' I .- I ' I 'T I I  el-MÜZAFFER b .  el-Hüseyn, 
Şahııc, 350, 352 

Eııu'L-FEVARİS TARRAD ez-Zeynebi, 
N aklbu' n-Nukeba, 1 96 

Eııu'L-F(JTÜH el-İsFERAYiNi.Eş'arl 
kclilmcısı, 200, 20 1 .  104 

Esu ' L-0ANAIM b. MUHELLEBAN, elçi, 
274, 357; - Ri batı, ı 50 

Elıu' L-HACCAC el-MAGRİBİ, 84 

Esu'L-HASAN Al ı  b. İBRAHIM el-Basri, 
1 49 

Esu' L-HASAN ALI b. İSA, Amid, 366 

Esu' L-HASAN ALi ed-DAMEGANİ, 65, 82 

Esu' L-HASAN ALI el-MAVERDİ, 3 1 5 

Ebu · ı -Hasan b. BERGÜS el-Alevi, 1 76 

EBU'L-HASAN b. M UHAMMED el-Vasıti, 
Şafii alim, 374 

Esu'L-HASAN el-AMiDİ, Ebu Ya' la 'nın 
öğrenci !erinden, 8 1  

EBU' L-HASAN el-Eş' ARİ. 7 ı ,  88 

Esu' L-HASAN es-SÜFİ, 1 49 

Esu'L-HÜSEYN b. el-FERRA, Hanbelilerin 
temsilcisi ,  1 04 

Esu' L-HÜSEYN el-BASRi, 59 

EsU ' L-KASIM b. MESLEME, 1 62, Reısü'r-
Rüesa, ı63 

Esu'L-KASIM ed-DEHKAN, 204 

Esu' L-KASIM el-ASKERi, 1 34 

Esu' L-KASIM el-BEKRİ, ı 03 

Esu'L- KASIM el-ENSARİ en-Nisaburi, 77, 
1 35 

EBU' L-KASIM el-ESEDİ, 1 ı 1 

EBU'L-KASIM el-UKBERİ, M u tezili 
al imlerınden, 6 ı  

Eııu'L-KASIM es-SEMNANİ, 69 

EBU ' I. -KASIM et-Tü si, ı 5 3 

Esu' L- KASIM GÜRGANİ, 1 3 1 ,  1 4 1  

Esu' L-MEAIJ el-CüvEYNİ, 1 27 

Esu' L-MEHASİN er-RÜYANİ, 232 

Esu' L-MEKARİM, Halife'nin veziri, 202 

Esu ' L- MUZAFFER el-HocENDİ, 232 

J;:su' L-VEFA b. AKİL, Hanbeli iilim, 1 09, 
ı lO 

Esu' L-VEFA el-BAGDADİ, 94, 109 

l > i l. i n  1 427 

EsU' L-VEFA el-FİRUZABADİ eş-Şirazi, 1 49 
EBU'L-YUSR el-PEZDEVİ, 68 

EBÜ'N-NECİB es-SÜHREVERDİ, 1 4  ı 

Esu' N-NEcM. 36 ı 

el-EFDAL, 208, 2 ı 7 

Efes, 297 

EFLA TUN, 1 1 3  

Ege, 2 8 ı  

Ehl-i Beyt, 199 

Ehl-i sünnet, 46, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 
6 1 ,  67, 72, 73, 77, 79, 83, 85, 88, 90, 
95, ı 04, 108. 109. ı 1 2, 1 30. 1 33, 1 38, 
1 39, 1 40. 1 77, 2 l ı , 2 1 5, 2 3 1 , 233, 234. 
235, 236, 238, 24 1 , 298, 3 1 8. 3 19, 374, 
385; - düşüncesi, 234; - mezhepleri, 
83 

Ehlü' z-Zimme, 247 

Elburuz Dağları, 2 1 8  

elçi, 24, 30, 38, 39, 4 1 ,  66, 1 00, 1 63 ,  173 ,  
1 8 1 .  ı 85,  ı86, 1 87,  1 88, ı95 ,  ı96, 200, 
203, 204, 222, 244, 252, 258, 259, 267, 
27 1 , 272, 274. 278, 3 1 7, 329, 33 1 , 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 346, 347, 
355. 357, 363, 367, 370, 375, 382; 
l i k  heyeti. 274. 29 1 ,  336 

Emevl/ler. 1 2, 52, 1 14, 248, 257, 286, 
303, 3 ı2,  3 1 3 ; - Camii 'n in imamları, 
69; - yönetimi, 3 1 2 

emir, 1 83, 204, 206, 208, 2 1 9, 226, 230, 
259, 268, 269, 272, 273, 274, 280, 287, 
288, 289, 350, 359, 36 1 , 364, 365 

Emirü' l-Müminin, 1 84, 330 

Enbar, 1 58, ı62 

Endülüs, 52, 78, 79, 83, 84, 248; -

Emevi Hallfel iği, ı66 

ENÜŞIREV AN, emir, 1 83, 1 87 ,  1 88, 1 89, 
1 9 1 ,  1 92 

ERBASGAN (Kurtçuk), Selçuklu em iri, 
290, 270, 273 

Ercuvan Ri batı , 1 5 1  

ERDEM, 74, 363 

Ermeni/ler, 29. 48, 249, 253, 254, 255,  
276, 29 1 , 293, 294, 295, 296, 302. 
389; - heyeti, 295; - Katol ikosluğıı .  
295; - kaynakları, ı, 49; 
müellifleri, 28, 259; -l'atri k l iğ i ,  2'l � ;  
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- prensi, 265, 267; - prcnsliği, 252, 
253, 293; - toprakları, 29, 263; -lik, 
28 

Ermenistan, 293 

Ermeniye, 279 

Erra can, 1 55 

Erran, 272, 287, 288, 294; - vasalı, 260 

ERTAŞ, İbrahim Yına I'  ın kardeşi, 4 1 ,  1 9  ı ,  
1 92 

Erzen, 254 

Erzincan, 289 

Erzurum, 256, 259, 273, 287, 289 

ESADU' L-MiHENi, Şafii al im! erinden, 1 1 1  

Esbehez, 208 

Eş' ARi, İmam -, 53, 56, 62, 72. 73, 75, 
77, 85, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98. 1 02, 
1 03, 1 04, 1 09, 1 28, 3 1 8; - al imleri, 
78; - kelamcısı, ı 04; - kelamı 76 
77; - Mezhebi, 52, 97, 98, 1 03;  

·
-l�r, 

58, 60, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 
94, 95, 97, 1 06, ı 1 0, 1 28, 3 1 8; -lik, 
52, 59, 7 1 ,  72, 73, 75, 77. 78, 86, 95; 
-ye, 77 

EvzAi. İmam -, 69; - Mezhebi, 69,  70, 
83, 84; - Mezhebi kadısı, 69 

Ezdler, 245 

el-Ezher Camisi, 1 68 

FADL b. SEHL, Memun'un veziri, 54 

FADLUN, Gence hakimi, 287 

FAHREDDiN İSA, Musul valisi ,  5 

F AHREDDiN RAzi, 77 

FAHRU' D-DEVLE /Ebi Nasr b. Cehir/, 
Halife'nin veziri, 1 00, 205, 372, 373, 
374, 365 , 366, 367, 374, 376 

FAHRU'L-İSLAM PEZDEVi, 68 

fakihller, 76, 84. 1 1  1 ,  1 1 9, 126, 1 40, 27 ı. 
275, 283 

Famiye, 1 97 

Farab, 3 1  

FARAMEDi, bk. Ebu Ali el-Faramedi 

Fars, 209, 240, 370; - bölgesi. 2 1 6; -
devleti, 239; - edebiyatı, 1 2 ;  -ça, ı ,  
5 ,  ı ı .  92 

Fiitımi/ler, 27, 48, 74, 1 20, 1 32, 1 55, 1 58, 
1 59, 1 60, 1 6 1 ,  1 66, 1 67,  1 68, 1 69, 1 70, 

l 7 l .  1 74, l 76, 1 7K, 1 7'J. l 80, l K5, 1 K9, 
1 90, 1 92, 1 93, 1 94,  195, 1 9K,  1 99, 200, 
20 1 , 202, 204, 207, 208, 209, 2 1 0, 222, 
224, 233, 236, 240, 24 1 , 247, 258, 259, 
263, 27 1 . 287, 3 16, 323, 344, 346, 369, 
386, 387, 388; - dalleri, ı 70, 2 14; 
Devleti, 73, 1 66, 1 67, 1 77, 27 1 , 289, 
292, 386; - hakimiyeti, ı 95; -
Halifeleri, 8, 1 0, 1 57,  1 60, 1 69, 236; 
- Hallfeliği, 1 66, 1 85 ; - Halifesi, 
1 57, 1 58, 1 69, 1 82, 1 83, 1 85,  1 90, 1 99, 
200, 203. 207, 2 1 3, 240, 346, 372; 
hutbesi, 1 79, 1 84, 200; - ordusu, 168; 
- valisi, 1 97 

fedailer, 2 1 6, 2 1 8, 226 

Ferava, 38; - çölü, 37 

Fergana, 1 1 6, 1 46, 307 

Fethiye Camii ,  267 

Fırat, 1 96, 248, 260, 26 1 ,  269; - ırmağı, 
15 1 ; - Nehri, 272, 377 

Fidaviyye, 209, 2 1 0, 2 1 3  

Filistin, 1 67, 1 93,  1 95,  1 97,  1 99, 2 1 5,  
289, 295 

FLARETOS BRACHAMiOS, Anı Ermeni 
başpiskoposu, 294, 295 

Frank, 272; - askeri, 288; - kuvvetleri, 
289 

Fransızca, 29 

Ffısenc, 1 05 ; - Nizamiyesi, 1 05 

Gag Kalesi. 287 

GAGiK, Ermeni prensi, 267 

gayrinıüslim, 55, 248, 250, 25 ı .  26 ı. 262, 
263, 268, 292, 298, 299, 300, 30 1 , 302, 
304, 306, 307, 308, 375, 388 

GAzALi. İmanı -, 26,  27, 28, 72, 76, 77, 
78, l l l, 1 1 5 , 1 19, 1 3 1 , 1 35, 1 36, 1 37, 
1 38, 1 39, 1 40, 1 4 1 ,  1 43, 1 52, 2 1 1  234 
235, 236, 237, 322, 323, 324, 325: 327: 
386, 387 

GAZAN HAN, 5 

Gaziantep, 268 

Gazne, 1 32, 248; - Sultanı, 204, 330, 
376; -li/ler, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 40, 
4 1 ,  1 45,  1 57, 1 58, 25 1 . 262, 3 1 4, 3 1 5,  
3 16,  328; - l i  devleti, 39, 2 5 2  



( iazze, 70 

Gcncc, 260, 287; - hakimi, 287; -
surları, 255 

Geylan, 2 1 5  

GIYASEDDIN KEYHÜSREV ll., Selçuklu 
Sultanı, 1 1, ı 2 

GiORG, Ermeni prensi, 265 

GiORGi ll., Gürcü kralı, 287 

Gök-Türk/ler. 4 1 ,  - ha kanı, 254; -
imparatorluğu, 32 

GREGOiRE VII. ,  Papa, 290 

Gregoryan Ermeni Kil isesi, 295 

GREGUV AR, Gürcü generali, 266 

GRIGüR BAKURY AN, Bizans sınır 
komutanı, 288 

GüMüşTEKiN, Hacib, 268 

Gürcistan, 263, 265, 268, 273, 287, 288, 
294; - valisi,  255, 256 

Gürcü/ler, 48, 253, 254, 265, 268, 269, 
287, 288, 29 ı, 302; - generalleri, 
266; - Kralı, 265, 267, 287; 
prenslikleri, 252, 253, 255,  293 

GüRGANi.bk. Ebu' I-Kasım Gürganl 

Gadlru' l-Hum, ı 56 

Habur, 254 

hac, 55,  97, 98, ı64, ı 92, ı98, 200, 207, 
304, 3 ı 2, 239; - emi ri, 204, 205, 206, 
208; - kervanı, 239; - yolları, ı92;  
-ılar, 10ı,  ı 64, 204, 206, 207, 208, 
2 3 ı ,  239 

el-Haceru'l -Esved, 239 

hacibller, 38, ı 87, 268, 359, 365, 372 

Haçl ı/lar, 2, 209, 286, 296; - seferleri, 
25 ı , 286, 290, 388 

HA o iM ŞEMS, 266 

hadisler, ı 7, 52, 65, 67, 82, 84, ı ı3, ı 29, 
138, ı 48, ı 5 ı ,  2 ı O, 2ı ı ; - alimi, 60, 
87; - fıkhı, 70; - geleneği, 6; 
hafızı, 84; - usulü, 79; -çi alimler, 
ı4 

el-Hadise, ı 84, ı 87, 347 

Haflice oğulları, 208 

HAKiM EBU' L-FETH, ı 5 ı  

el-HAKiM, Fatımi Hallfesi, ı 58, ı67, ı 69, 

l > i z i n  1 429 

ı94, ı 99, 200, 2 0 ı ,  240 

el-HAKKARi, Şeyhu'l-İslam, ı 50, ı 52 

Hal ' u ' l-Melik, ı 79 

Halep, 4, 2 ı ,  6 ı ,  68, ı 67, ı 93, ı 94, ı 96, 
ı 97, ı 99, 268, 269, 270, 272, 2 8 1 , 289, 
377; - emlri, 380; - kadılığı, 6 1  

Halife/ler, 4 ,  ı 3 ,  39, 40, 4 ı ,  64, 65, 66, 
67, 69, 76, 82, 94, 99, ı oo. ı o ı. ı o2,  
ı o8, ı 34, ı 50, ı 56, ı 58, ı 59, ı 60, ı62,  
ı 63, ı 64, ı 65,  ı 67, ı 69, ı 72,  1 73, ı 74, 
ı75, ı n. ı78, 1 79, ı 80, ı 8 ı ,  ı 82, ı 83, 
ı 84, ı 85, ı 86, ı 87, ı 88, ı92, ı 95, ı96, 
ı98, 202, 203, 205, 206, 207, 2 ı 5, 2 ı 6. 
220, 226, 236, 239, 240, 242, 243, 245, 
248, 249, 250, 25 ı ,  257, 258, 267, 27 ı ,  
273, 274, 275, 278, 279, 297, 300, 30 ı ,  
304, 309, 3 ı  ı .  3 ı 2, 3 ı 5, 3 1 6, 3 ı 7, 3 ı 8, 
320, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
3 3 ı , 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 340, 34 1 , 342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 35 ı , 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 3 6 ı , 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
37 ı , 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 3 8 ı , 382, 383, 384, 387, 
389; - 'nin elçisi, 329; - 'nin veziri, 
202; -lik, 48, ı99, 3 ı  ı. 3 ı 4, 328; --ı 
Mansi\r, ı 8, 1 09, ı ı 5, 1 1 7 ,  ı ı 8, ı 29, 
ı 4 I ,  225 

H ama Sultanlığı, 4 

HAMDAN KARMAT, 238 

Hamdanller, 1 94 

Hamdanoğulları, ı 55 

HAMDUN el-KASSAR, ı 1 7  

Hanbell/ler, 7 2 ,  73,  7 9 ,  8 ı ,  8 2 ,  84, 9 3 ,  94, 
95, 98, 99, 1 00, ı o ı ,  1 02,  1 03, ı 04, 
1 06, 1 07, 1 08, 1 09, ı 1 0, ı 36, 373; 
alim/leri, ı 7, 73, 8 ı ,  82, 92, 97, I 08, 
1 09, l l  O; - Medres esi, 8 ı ;  -

metodu, 73; - Mezhebi, ı6,  52, 79, 
80, 8 1 ,  82, 83, 93, 95, 98, ı 05, 106, 
109, ı I O, l l  ı ; - uleması, 80; -lik, 
79, 82, ı I O, ı ı ı 

Hanefi ller, ı 5, 56, 59, 46, 65, 66, 68, 70. 
78, 84, 87, 95, ı ı 2 ,  298, 335; 
akaidi, 57; - alim/leri, 63, 64, 67, 6X, 
69, 9 ı, ı 04, ı 85, 302; - faklhlcri, 1 ) ;  
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frkhı, 70; -- kadısı, 80, 82; 
ıııcdrcscsi, (ı(ı, 67. 1 73; - Mezhebi, 
ı 5, 45, 46, 53, 54, 55, 58, 60, 64, 65, 

67, 68, 70, 86, l l  ı .  307, 385; 
Mezhebi hukukçuları, 1 5 ; - sistemi, 
54; - uleması, 63, 64, 68, 69, 87, 92; 
- yorumu, 54; -lik, 46, 52, 53, 54, 
55, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 7 1 .  87, 90, 
1 44 

hankah, 1 2 1 .  1 37, 148, 1 5 1 ,  1 52 

Harameyn şeriflcri, 200 

Harezm, 3 1 .  34, 36, 63, 1 45,  146, 262, 
304, 305, 306, 332, 35 1 ; - halkı, 4 1 ;  
- hükümdarı, 306; - val isi ,  36; -
li ler, 37 

HAKEZMŞAH, 35 1 

HAREZMŞAH HARUN, 37, 253 

Harezmşahlar, 5,  24, 307, 3 1 4  

el-l larim kadılığı, 80 

HARİS el-MUHASİHİ, 1 1 9. 1 36 

Harran, 8 1 ,  82; - kadılığı, 80; - kadısı, 
8 1 ;  - Sabiileri, 24 1 

HARUN, 37, 3 1 9  

HARUN REŞİD, Abbasi Halifesi, 53, 64, 
385 

HASAN, Hz. -, 200 

HASAN ANDEKİ, 144 

HASAN b. UTRÜŞ, 1 56 

HASAN SABBAH, 5, 14 ,  48, 2 10, 2 1 3,  2 14, 
2 ı 5,  2 ı 6. 2 ı 7, 2 ı 8, 2 ı 9, 220. 2 2 ı , 222, 
223, 224. 225, 226, 227, 228, 233, 238, 
387 

Hasankale, 256 

Haşimiler, 1 87,  1 77. 20 ı .  202, 300 

Haşişiyye, 209, 2 1 0, 2 ı 3  

Hatailer. 306 

Hatibu'I-Acem, 95 

Hatibu' I -Bağdadi, l l l  
HATiCE ARSLAN HATUN, Çağrı Bey ' in 

kızı. 34 1 , 35 1 

HATUN, ı 9 1 ,  300, 376, 379 

Haydaril ik,  1 45 

Haydariyye Tarikatı, ı45 

Hazar/lar, 24, 32, 42, 2 1 5, 268, 303; -
Oğuzia rı, 3 1 ;  - Türkleri, 3 ı ,  42 

Hazar Denizi, 3 ı 

I IAZARESI!, Emir. 340, 350 . .l(ı4 
Hcıııedan, 39, 84, 1 22,  1 4 1 .  142, l h3, 

ı 64, 190, 1 9 1, ı92, 230, 232, 248, 272. 
275, 329, 336, 338, 354, 363; 
kadısı, 1 4 1 ; - Kadilkudatı, 232 

HEMEDANİ, Aynu'I-Kudat -, Hemedan 
kadısı, 1 4 ı  

hendese, 1 5  1 .  1 69 

Herat, 4 1 ,  42, 75, 82, 95, 96, 97, 1 05, 
106, 1 1 0. 1 43, 1 53,  303, 305; 
meşayihi,  96 

Heredot, 23 

heyet, 1 5 1 .  1 69 

Hezaresb, ı 80, 1 8 1 , 3 6 1  

Hılle, 1 63 

Hılyetü'I-Evliya, 1 35 

Hıms; - Camii,  23 1 ; - emi ri, 230 

Hıristiyan/lar, 42, 43, 44, 45, 98, 1 66, 
2 1 2, 239, 247, 248, 249, 250, 2 5 1 , 252, 
265, 279, 280, 285, 286, 290, 292, 295, 
297, 298, 299, 30 1 , 303, 305, 345. 
388; - alemi. 48, 238, 247, 266, 279, 
285, 29 1 , 369, 384; - alim, 302; 
azizleri, 248; - dünyası, 263, 264, 
285, 286, 292, 388; - katipler, 249, 
298; - kavimleri, 269; - medeniyeti, 
247; - mezhepleri, 293, 296; 
tarihçiler, 302; -!aşma, 42; -lık, 42, 
43, 45, 286, 293, 302, 305, 306, 3 10, 
345 

Hıtay, 308; -lar, 304, 262 

HiHETULLAH b. MUHAMMED el-Me' muni, 
kadı, 337, 1 63 

Hi BETULLAH eş-ŞiRAZİ, ! 59 

Hicaz, 22, 52, 70, 83, 90, 9 1 .  ı 28, ı 67, 
1 99, 200, 2 0 1 , 202, 203, 204, 207, 208, 
209, 369, 372. 387; - halkı, 202; -
valileri, 22 

hili\fet, 27, 28, 48, 57, 65, ı oo, 1 52,  ı 67, 
1 74, 1 78, 208, 224, 236, 31 o. 31 ı. 3 ı 2, 
3 1 3, 3 1 7, 3 ı 8, 3 19, 320. 322. 325, 326, 
333, 338, 344, 360, 370, 372, 3 8 ı , 384, 
385, 386, 387, 389, 390; - merkezi, 
ı 58; - ordusu, 5 ı 

Hindistan, 1 5, 38, 43, 57, 1 32, ı39, 1 57,  
23 1 ,  330; - uleması, 1 5  

Hinduizm, 1 1 3  



l l 1 ı ıt dii�iiııccsi, 1 2 0  

l lulılıcs, 325 

Horasaıı. Y, 23, 24, 3 1 ,  35, 36, 37, 38, 39, 
40, 45, 53, 60, 62. 64, 67, 68, 7 1 ,  73, 
76, 83, 90, 95, 97, 1 0 1 ,  1 04, 1 1 5 ,  1 1 6, 
1 1 7 .  1 1 8. 1 27, 1 28, 1 35, 1 37, 1 40, 1 42,  
1 44, 1 45. 1 46, 1 50, 1 53, 1 55,  1 57, 1 9 1 ,  
1 95, 23 1 , 2 5 1 . 252, 253, 254, 272, 2 8 1 , 
298, 303, 3 1 2, 329, 330, 33 1 , 363; -
amldi, 265, 266; -- emırliği,  332; -
Haııbellleri, l l  O; -- suflleri, 1 3 1 ;  -
uleması, 250; --lı askerler, 102 

Hoy. 272 

HucviRi.bk. Ebu Hasan Ali b. Osman el-
Hucvirl 

Hulbe, 207 

Hulefa-i Raşidln, 5 ı .  1 77, 3 1  ı .  3 1 2  

Hulvan ( Hilvan). 80, 243, 246, 338; --
kadılığı, 80 

HUMART AŞ, Bağdad şahne veki l i ,  1 77 

HUMARTEKiN el-HASNANİ, hac emiri, 1 88, 
207, 208, 299, 355 

HUMARTEKiN et-TUGRAİ, 354 

Huttalan, 4 1  

Huvar, 2 1 8 

Huzistan, 1 62, 1 86, 364 

HüLEGÜ, 5 

Hünl'ler, 4 1  332 

Hürremiyye, 209 

HüSEYiN, Hz. --, 1 56, 1 7 5  

HüSEYiN KAiNİ, 220 

el-HüSEYN b. AHMED, Medine emiri, 205 

ei-HüSEYN b. MUHENNA, --, Medine 
emlri, 205, 206 

Hüseynl Şeritler, 202 

Iones Dukas, 288 

Irak, 52, 53, 54, 57, 59, 67, 68, 7 1 ,  83, 84, 
90, 1 42,  1 52,  1 55,  1 56, 1 62,  1 67, 1 7 1 ,  
178, 1 84, 1 85,  1 87,  1 89, 1 90, 1 9 1 ,  1 92, 
193, 1 97, 209, 2 1 4, 240, 250, 263, 284, 
3 1 3, 340, 346, 358, 363, 367; --
amldi, 1 82, 1 92, 375; -- askerleri, 
272; -- hacıları, 202, 208; --- ı Acem, 
1 6 1  

1 rak Selçuklu Sul tanı, 1 4 1 ,  383 

I SAKiAOS KOMNENOS, 288 

Isı k Gölü,  307 

İbahiyye, 2 1 3  

İBN AKİL, 1 36 

l l  i / l l l 1 .ı \ i  

İBN ALLAN, 299, Basra müstelziıni, 299 

İBN ARABİ, 1 1 4 

İBN CEHİR, Halife'nin veziri, 1 0 1 ,  1 02,  
1 08, 358, 362, 367, 368, 3 7 1  

İBN el-MESLEME, Reisu' r-Rüesa, Vezir, 
1 74, 1 84, 1 9 2  

İBN FUREK, İmam, 1 08, 1 28, 1 86, 1 87, 
347 

İBN HAZM, Endülüslü alim, 84 

İBN HUZEYME, ı 08 

İBN M A KÜLA, Şafii alim, 64 

İBN MESLEME, Reisü'r-Rüesa, 1 84 

İBN M UHELLEBAN, Halife'nin elçisi, 278 

İBN SABBAG, 1 77 

İBN SEKRA, 300 

İBN VERRAM, 361 

İBNU'L- MÜSELAYA en-Nasranl, kati b, 300 

İBNU'L-MUV AFFAK, 365 
İBN U'R-RAZZAZ, Şafii alimlerinden, l l l  

İBNu's-SiMNANi, 67 

İBNU'T-TIBBAN, 1 09 

İBNU'z-ZÜZENİ, alim, 94, 109 

İBNü'L-MESLEME, Vezir, 300, 337 

İBRAHIM, Hz. --, 3 1 0  

İBRAHiM b .  ET HEM, 1 1 9 

İBRAHiM YINAL, 4 1 ,  74, 1 6 1 ,  1 74, 1 8 1 ,  
1 82, 1 86, 1 88, 1 89, 1 90, 1 9 1 ,  1 92, 256, 
259, 260, 332, 342, 345, 346, 348, 386 

İhşidoğulları, 200 

İLDENiZ, 1 95 

İLGAZi, emir Artuk'un oğlu, 208 

İMAM! AZAM, 55,  70, 377 
İmamiye; -- itikadı, 1 59; -- Ş iası, 1 59 
İmamu'I-Harameyn, 6 1 ,  72, 76, 90, 97, 

1 24, 1 34, 235, 250, 3 1 8  
İmparator, 253, 269, 270, 272, 273, 275, 

276, 279, 288, 289, 290, 29 1 , 297; -
içe, 259 

İNANÇ B EY, Selçuklu komutanı, 1 8 1  

İNANÇ y ABGU, 36, 38, 39, 40, 4 1  
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İncil ,  273 

İ NEL KAGAN. Küçük Kağan, 254 
İngi ltere, 234 

inşa divanı, 301  
İran, l l , 45, 53, 54,  1 47, 1 59, 1 6 1 , 209, 

2 1 0, 2 1 5, 2 1 6, 220, 234, 235, 250, 263, 
28 1 , 284, 285, 303, 320, 32 1 , 326; -
geleneği. 32 1 ; -- hükümdarları, 3 1 ; 
monarşisi, 1 56; --lar. 32, 43, 45, 1 80, 
2 1 0. 239, 303, 32 1 , 326 

İSA, Hz. --, 293, 296, 297, 31 O 

İSA, Selçuklu emirlerinden, 288 
İs fehan, 75, 82, 97, 1 25,  1 36, 1 43, 1 52, 

1 55,  1 62, 208, 2 14, 2 1 5, 227, 228, 229, 
232, 242, 248, 267, 275, 2 9 1 , 295, 299, 
335. 336, 370, 374, 376, 378, 379, 380, 
3 8 1 ,  382, 383; -- Camii, 1 53; 
Emniyet Müdürü, 230; -- kadısı, 335; 
-- Nizamiyesi, 1 l l ; -- uleması, 97 

İsferayin, 84 

el-İSFERAYiNi, 1 28 
İskandinav, 272 
İskenderiye, 79, 1 52, 295; -- okulu, 297; 

-- piskoposu, 297 
İslam, ı8, 34, 42, 45, 46, 47, 54, 55, 63, 

93, 97. 1 1 3, 1 20, 1 24, 1 3 1 , 1 33, 1 38, 
1 44, 1 46, 1 47, 1 53. 1 60, 1 8 1 , 2 1 0, 2 1 1 ,  
2 1 2, 2 1 5, 220. 224, 225, 239, 24 1 , 248, 
249. 2 6 1 , 262, 264, 265. 266, 279, 283, 
285, 30 1 ,  302, 303, 304, 305, 306, 307, 
3 1 0, 320, 32 1 , 324, 326. 327, 388; -
akaidi, 58. 1 07; -- akideleri, 1 44; -
alemi, ı .  40, 47, 48, 5 1 ,  76, 78, 1 2 1 ,  
1 32,  140, 1 66, 1 95, 279, 3 1 4, 3 1 5, 36 1 .  
384, 385, 387, 390; -- beldeleri, 2 6 1 .  
274; -- Bolşevikleri, 240; -
coğraJYası, 384; -- devletleri, 239, 
250; -- dini,  302, 326; -- diyarı, 249; 
-- dünyası, 32, 5 1 ,  1 20, 1 39, 1 46, 1 66, 
1 7 1 , 247, 263, 292, 309, 386; 
düşüncesi, 138 ,  140; -- düşünürü, 8;  
-- fiituhatı, 42; -- hukuku, 248, 308; 
-- imanı, 1 46; -- kaynakları, 29; --
medeniyeti, ı ı 5 ,  247, 285; -
memleket leri, 255; -- rasyonalisıl eri, 
59; -- tarih yazıcıları, 22; -
tarihçileri, 265; -- tarihçiliği, 8; --

tarihi,  2, 6, 9, 1 O, 1 2, 47, 1 57, 2X4, 
3 ı6; -- tarihi nıüellifleri, X ; -
tasavvuf hareketi, ı 27; -- tasavvufu, 
1 38; -- toplumu, 297, 3 1 2;  -
toprakları, 8, 1 93, 238, 280, 284, 292, 
304, 378, 386; -- ülkeleri, ı ı6, 1 66, 
2 ı  ı, 248, 250, 2 5 1 ,  286; --i akideler, 
2 ı 1 ;  --i emirler, 1 53;  --i gelenek, 
309; --i idare sistemi, 1 56; --i i l imler, 
1 2, 52, 77, 386; --i kaideler, 220; --i 
kaynaklar, 1 1 3; --i naslar, 1 46:  --iye!, 
3 ı .  34, 4 ı .  43, 45, 1 42, ı45, ı46, 268, 
305, 306; --!aşma, 43, 53, 1 1 5, ı 45, 
1 46 , 262, 263, 303, 304, 305, 307, 308 

İslav halklar, 287 

İSMAİL, imam Cafer es-Sadık'ın oğlu, 2 1 ı  

İSMAİL b. ALi el-Hatibi, 67 

İSMAIL b. ALi en-Nisaburi, ı 5 2  

İSMAİL b. CAFER es-Sadık, 2 1  O 
İsmaililler, İsmailiyye, 27, 1 57, ı 80, 209, 

2 1  ı .  2 ı 6, 2 1 7, 238; -- daileri, 1 69; -
Fırkası, 238; -- Mezhebi, 5 1 ,  1 57, 
1 59, 1 60, ı 94, 2 1 4 ; -- propaganda, 
1 57. ı 60; --lik, 8, 30, 74 

İspanya, 1 39 

İspicab, 3 1  
İsra ' i l  (= Arslan) bin Selçük, 35, 330 
İstanbul (Konstantiniyye), 256, 257, 259, 

269, 270. 273, 279, 285, 288, 289, 
295; -- Boğazı, 257; -- patriği, 285; 
-- surları, 1 26 

İtalya, Güney --, 285 

İ t i l  Bulgar hükümdarı, 24 
ivan, 287 

İzmit, 289 
İznik, 290, 294 

JEAN DAMASCENE, Hıristiyan 
azizlerinden, 248 

ICabe, 20 1 , 202. 203, 204, 207, 239, 330; 
-- örtüleri, 239 

el-Kadahiyye, ı 60 

Kaderiyye, 92 

kadı/lar, 39, 65, 69, 8 ı, 1 02, 1 77, 229, 
349, 354, 363, 365kadılık, 60, 69, 3 1 5  



K;ldılkudiit. (ı4, 65, 1 0 4, 1 X5, 326, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 372, 380; -
l ık, 64, 65 

el-KADI Esu'L-KASIM el-Cezeri, 1 67 

Kadıköy Konsi li,  293, 295 

el-KAniR Bi LLAH. Abbas! Halifesi, 1 0 1 .  
1 08, 1 57, 1 58, 1 67, 3 1 6, 328, 356 

Ka diri İtikadı, 1 08 

Kadisiye, 284, 285 

Kafkas/lar, 78,  232,  287,  292. 294, 303, 
369; -- kavimleri, 43 ; -- seferi, 268; 
--ya. 255, 287 

Kahire, 1 6, 70, 7 1 .  1 22, 1 66. 1 68, 1 70, 
1 85,  1 94, 1 98, 200, 209, 2 1 5, 2 1 6, 2 1 7  

K A  iM B iEMRiLLAH. Abbas! Halifesi, 39, 
64. 67, 82. 1 0 1 ,  1 50. 1 60, 1 63, 1 73, 
202, 203, 204. 249, 2 5 1 , 257, 258, 274, 
275, 300, 3 1 6, 326, 328, 329, 341 ,  344, 
35 1 .  370, 372, 376 

Kain. 2 2 1  

k a l e  komutanları, 226 

Kalem-i Divan, 340, 350 

Kalenciir kalesi, 330 

el-KAMiL, nakib, 380 

KANGU, 306 

Kanun Kitabı, 339 

Kapadokya, 272 

KAPAGAN, Gök-Türk hakanı, 254 

Karadeniz, 290; -- havzası, 284 

Karahanlıllar, 35, 37, 1 45, 262; --
devleti, 2 52; -- Hakam, 307; -

hükümdarı, 269; -- kumandanları, 36 

Karahıtaylar, 306 

Karaman, 268, 270 

KARA TEKiN, emir, 289 

Karluklar, 32; -- Devleti, 32 

Karmasin, 338 
Karmatiller, 238,  239, 240, 241 , 245; -

reisi, 239; -- seferi ,  4, 246; --lik, 25, 
26, 238, 239, 246 

Kars. 252, 260, 267, 287, 293; -- Çayı, 
266 

KARTLI, 287 

KARYAŞ, Musul Emiri, 1 6 1 .  1 67, 254 

el-Kasım b. Muhammed, --. Mekke 
Emiri, 208 

I J  i /. i l l  1 ·1.1.1 

KASiMUDDEYLE AKSUNGIJR, Haleb em iri, 
380 

Kassarıyyan, 1 1 7 

Kastamonu, 289 

Kaşan, ı ı 

Kaşgar, 262, 263, 304 

KAŞGARLI MAHMUD, 44 

KATAKALON KEKOMANOS, Gürcistan 
valisi, 2 5 5  

katedral, 267 

katib. 298, 300; --lik. 30 1 
Katif·. 242, 243; -- emiri, 244 

Katolikller, 285, 286, 388; -- dünyası, 
286, 344; -- Kilisesi, 290 

Katolikos, 295, 297 

KATRU' N-NEDA, Kaim Biemrillah ' ın 
annesi, 249 

KAYURT BEY, Çağrı Bey' in  oğlu, 1 9 1 ,  
1 92, 224, 364, 37 1 

Kavurt oğulları, 224 

Kayin, 229 

Kays kabilesi, 243 

Kayseri, 253, 268, 269, 270, 288, 289 

Kazvin, 60, 84, 2 1 8, 2 1 9, 22 1 , 363 

Kazvini, 67 

Kefertab, 1 97 

KEKOMENOS, Gürcistan valisi, 256 

KELABAZi, 13 1,  1 43, 386 

kelam; -- alimler i, 236; --dar, 77, ı 05. 
1 19 

KEMALU'L-M Ü LK ed-DiHiSTANi, 1 7 6  

K er h, 1 73, 1 74, 1 76, 1 82;  -- çarşıları, 
173;  -- halkı, 1 7 1 , 1 72, 1 75, 1 76, 1 77, 
1 82.  1 87 ; -- Mahallesi, 1 56, 1 65, 1 72, 
175, 1 77,  339; -liler, 1 76, 1 7 7  

Kerramiyye, 86, 1 1 7 

Keymak (Kimek) Türkleri, 44 

Kınık, 3 1  

Kıpçak, 263; - bozkır ları, 306; - em iri, 
263; - Türkleri. 306 

KIRYAŞ b. MUKALLED, İsyancı Emir, 1 58 

Kısiyan Kilisesi, 291  

Kıta hükümdarı, 44 

KızıL SARIG, 22 1 , 222 

Kızılırmak, 270, 289;  - havzası, 261  
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K i�'KiNE. 242. 243. 244. 246 

Ki lilboğullan, 1 94 

Kil ikya, 289 

kiliseler. 42 

Kimekler. 32 

Kirman, 9 1 .  ı 62, 2 ı 6. 229, 267; -
Meliki, 230 

ei-KiRMANi, Kadı, 229 

Kirabu 's-Se/uve, ı 34 

Kirabu 'r-Ta 'arruf li Mezhebi Elıli 'r-

Tasavvuj; ı ı 8 

Kilabu 'r- Tevlıid, 1 08 

kitap, 90. ı 1 9. ı 27 ,  ı 30, ı32 

Kolça. 307 

Komuk. 268 

KoNSTANTİN, Bizans imparatoru. 255.  
258, 259 

KüNSTANTİN X. Dukas, Bizans 
imparatoru, 268 

Konstantinepolis; - patriği, 42; -
piskoposu. 297 

Konya. 270 

köle. 3 14; - ticareti, 249; -lik, 249 

Kraliçe. 296 

Kubiidiyiin, 4 ı 

Kubas kabilesi, 243 

Kubbetü't-Tevilvisiyye, ı 5 ı 

KUDÜRİ, 64, 69 

Kudüs, ı so. ı 93, ı 9s. ı 97.  ı 9x. 208. 267, 
295 

KOfe, 53, 67. ı s8, ı 67.  ı 79, ı 87,  ı 88, 
204. 206. 2 ı 3. 238, 239, 240, 3 ı 3, 342. 
3 8 1 : - müstelzimi, 206 

Kuh-i Bara. 221 

KGhistan, 2 1 6, 220, 2 2 1 . 222 

Kum, 2 1 3  

Kun. 44, 306 

KUNDURİ, bk. Arnidülmülk Kunduri 

KUNDUZ, 4 ı  

Kur'an. ı 7 ,  5 1 .  52, 58, 84, 88, 89. 96, 
1 07,  ı ı 3 . ı ı 8 , ı 28. ı 3o. ı 32. ı 33,  ı 40, 
ı 43, ı 45,  ı 48, 2 1 0, 2 ı 1 , 24 1 . 386; 
ayetleri, 5 ı .  ı 29; - hat mi. ı 37; 
il imleri, 6 1 ;  -1 Kerim, 58, 1 07, 1 14,  
ı 38, 3 1 0, 322 

Kurcy�. 1 79, IX6. I X 7. l XX. 1 9 1 , 2:16, 
3 1 0. 3 1 1 , 3 1 � 3 1 9, 323. 346. 347; 
kabilesi. 323; -!ilik, 27. 3 1 0, 3 1  ı ,  
3 1 8, 323 

KUREYŞ b. BEDRAN. Musul em iri, ı 79, 
ı 80, 1 8 1 ,  ı 83 

KuşEYRi, imam -, ı 7, ı 8, 60, 88, 89, 90. 
9 ı , 9� 9� 98, 9� ı o3, ı ı s , ı ı 8, ı ı 9. 
ı 24, ı 27,  1 28, ı 29. 1 30, ı 3 ı .  1 32.  1 34, 
1 35, ı 38. ı45, ı 52, 386, 392, 406, 4 ı 6  

KUTALMIŞ b .  İSRAiL 1 6 1 .  1 66, 1 90, 255, 
256, 264. 363. 364 

Kutal mışoğulları, 289 

KOtayis, 288 

KUTBEDDiN HAYDAR. Haydariyye 
Tarikatı 'nın kurucusu, ı 45 

KUTBEDDiN İSMAiL, Azerbaycan genel 
valisi,  288, 295 

KUTEYBE b. MÜSLIM. ı 45,  3 1 2  

Kuzey Afrika, 73. 1 66, ı 67,  284 

Kuzey-Çin hükümdarı, 29ı  

KüÇÜK EBÜ HANiFE.bk. Ebu'l-Fadl ez-
Zerenceri 

Küçük Kağan, 254 

KüDHERKİN, 32 

KüL ERKiN, 32 

Kürt askeri, 274 

LilsikOn, 2 1 6  

Lazkiye, ı 97 

LiPARİT, 256, 287. Bizans general i .  256, 
Gürcü Prensi. 255 

Livi\u' I -Hamd, 343 
Locke, 325 

Lori kenti, 265 

Lübnan, ı 67 

M aaddiler, ı 64, 337 

Macaristan, 284 

Mağrib, 52, ı 03, ı 67, 200, 258, 327, 343 

MAHMUD, emir. 272 

MAHMUD, Halep hakimi,  272 

MAHMUD, Irak Selçuklu Sultaııı, 1 4 1  

MAHMUD b .  Sebüktekin, Gazneli -, 36, 
4 1 .  1 5 7, 204, 253. 298, 328, 330, 3 8 1  



MI\IIMll l l  cl-KiLAııi, l lJ4 

d MI\KDisi, 84 

Malatya, 259, 260. 268, 289, 29 1 ,  294 

Malazgirı, 27 1 ,  272, 273, 274, 278, 279, 
280, 282, 285, 286; - savaşı, 274, 
293; - zaferi, 48, 279, 280, 283, 284, 
285. 286, 369, 388 

MALIK b. ENES, İmam -, 70, 83, 90 

Mfıliki/ler, 52, 70, 72, 73, 84; - alimleri, 
72, 84; - fıkhı, 70, 83; - Mezhebi, 
52, 84; -lik, 90 

Maniheist/ler, 42, 1 47, 302 

Maniheizm, 305 

Manil ik, 239, 24 1 

Mankışlak, 305 

MANSUR, 240 

MANSUR b. AHMED, 343 

MANSÜR b. M UHAMMED, 358 

Mansur Cami i ,  80, 82, 1 03, 1 04, 1 08, 
1 49.  1 83 

MANUEL KOMENOS, 270 

Maraş, 269, 295 

Marmara, 270, 2 8 1 , 290 

MARUF el-KERHİ, 377 

MATURiDi, İ mam -, 46, 53, 55, 56. 57, 
58, 62; - mezhebi, 52; -ler, 73; 
dil ik, 46, 53, 56, 57, 72. 77 

Maveraünnehr, 9, 1 2, 34, 35, 36, 37, 43, 
45, 4� 5 1 . 52, 54, 56, 57. 6 1 , 6� 6& 
7 1 ,  78, 79, 1 05 , 1 1 5 , 1 1 6. 1 1 7, 142, 
144, 1 45,  1 46, 1 53, 1 57, 2 3 1 , 249, 252, 
254, 2 8 1 , 303, 306, 3 1 2, 376, 380; 
sGfileri, 1 3 1 ; - ulemfısı, 56 

MAVERDİ, Şafii a l imi,  250, 3 1 6, 3 1 7 , 3 1 8, 
3 1 9, 320, 323, 324, 325, 333 

Mazenderan, 2 1 5  

MECDU'D-DiN, 1 40 

MecGsi, 1 56, 1 60, 209, 239, 24 1 ,  249, 
250, 25 1 ; - bayramı, 250; - devleti, 
239; - inançları, 240; -lik, 238, 239, 
2 1  ı. 241  

Medine. 22, 30,  52, 70, 83, 1 37, 2 0 1 ,  203, 
205, 206, 207, 3 1 0, 387; - em iri, 203, 
207; - cmirliği, 205; - İmamı, 83; 
- val isi ,  200; -li ler, 70 

medrese, 4, 46, 65, 66, 67, 74, 75, 90, 

l > i l. l l l 1 ·ll) 

1 02, ı 10 ,  1 1 2 ,  1 40, 1 46, 23 1 , 233, 263, 
303, 385 ; - vakıfları, l l  1 

MEHARİŞ, 243 

MEHDi, 2 1 2  

MEHMET IV., Osmanlı sultanı, 9 

MEHMET TAPAR, 225, 233 

MEKİNU' D-DEVLE, 1 94 

Mekke, 22, 30, 52, 9 1 .  1 1 5 ,  1 37, 1 50. 
1 64, 1 66, 200, 20 ı. 202, 203, 204, 205. 
206, 207, 208, 239, 3 1 0, 337, 338, 372, 
387; - emir i, 200, 203, 204, 205, 206, 
208; - val isi,  201 

Melahide. 2 1 0  

Melameti, Melami. Melamiyye, 1 1 7 ; 
Mezhebi. 1 1 7 ;  -lik. 1 1 8 

Melikşah, l l , 1 7, 43, 49, 6 1 ,  65, 75,  76, 
97. ı O l ,  1 02, 1 03, 1 04, 1 05,  ı 09, 1 23, 
1 24. 1 25,  1 26. 1 34, 1 5 1 ,  1 78, 1 97, 203. 
204, 205, 206, 207, 208, 2 1 3, 2 1 4. 22 1 ,  
222, 223, 224. 225, 228, 229, 232, 242, 
243, 246, 265, 275, 287, 288. 289, 290, 
29 1 . 294, 295, 299, 3 1 8. 320. 326, 366, 
370, 37 1 , 372, 373, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 3 8 1 .  382 

MELiKU'R-RAHiM, Büveyhi Su lt anı, 338, 
339, 340 

MEMUN, Abbasi Halifesi, 54, 58, 79, 1 69 

Menbec, 272, 278 

MENGÜCÜK BEY, emir. 274, 289 

Men ii Cami' i ,  1 34 

MenkGr, 44 

Merağa emiri, 23 1 

Merğinan, 307 

MERCiNANi, imam -, 68 

Merv, 1 3, 24, 35, 37, 38, 39, 42, 75, 84, 
1 05,  l l l , 1 1 2, 1 42, 1 43, 303, 305, 360 

Mervanoğulları, 2 7 1  

MERYEM, Hz. -, 42,  297 

Meryem-Nişin şehri, 265 

Mescidi Nebevi, 200. 203 

MESLEME b. ABDULMELİK, 257 

MESUD, Sultan -, 37, 38, 39, 4 1 ,  1 5 8. 
253, 298, 328, 330 

Meşayi h-i Türk. 1 44 

Mevali. 3 1 2  

Mcvsıl, 342 
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Meyyafiirikun, 1 93 

mezhep imamı, 80 

Mısır, 3, 6, 7, 8, 1 8, 22, 24, 27, 52, 70, 73, 
74, 75, ı 50, ı 60, 1 63, 1 64, 1 66, 1 67, 
1 68, 1 69, 1 70. 1 79, ı 83, ı 85,  193, 195 ,  
1 97,  ı 98, 200, 20 1 , 202, 203, 204, 205, 
208, 209, 2 ı 4, 2 ı5,  2 ı7, 224, 232, 236, 
27 1 ,  272, 273, 284, 292, 295, 338, 348, 
386, 387; Eski -, 1 1 3; - Fiitımi 
Halifesi, ı 32; - Fatımileri, 1 66, 239, 
27 1 .  289; - halifeleri, 2 ı ; 
halifeleri, 1 67;  - Halifeleri, 1 60, 236; 
- ha lif esi, 224; - Halifesi, 8 1 ,  1 59,  
1 63. 1 79, ı 80, 1 88, 1 93, 1 94. ı 99, 20 1 .  
204, 205, 206, 207, 236, 258, 259; 
ordusu, 198,  27 1 ;  - sefer i, 258, 27 1 ;  
-lılar, 2 1 , 1 64, 1 66, 1 90, 1 94, 1 97, 
1 98, 206, 207, 259, 337 

MIHAEL DUKAS VII., B izans imparatoru, 
279, 288, 290 

MIHAIL KERULARiUS, İstanbul patriği,  285 

Mihne olayı, 80 

Mihrican Bayramı, 250 

MIKAIL, Selçuk'un oğlu, 35 

Mirdasoğulları, ı 94 

Misis, 291  

Moğolllar, 305; - devri, l l ; - istilası, 
24 

Moğolistan, 43 

Monofizit, 292, 293, 295 

Montaigne, 78 

MUAVIYE, Hz. -, 1 7 1 ,  3 ı 2  

el-MUFADDAL b .  MUHAMMED el-Haneli, 
-, Kuduri'nin öğrencilerinden, 69 

muhaddis, 79, 84, 89, 1 ı 9, ı 27, 1 53 

MUHAMMED, Ertaş'ın oğlu, 1 9 1  

MUHAMMED, Hz. -, 1 14, 1 64, ı 72, 1 73, 
1 74, 2 l ı , 3 ı � 3 ı ı , 3 ı � 337 

MUHAMMED, İmam -, İma mı Azam ' ı n  
öğrencisi ,  70 

MUHAMMED b.  ABDULLAH en-Nasih, 60 

MUHAMMED b. AHMED el-Beykendi, 
Mutezili al imlerinden, 6 ı 

MUHAMMED b. AHMED el-Buhari, 
Mutezile alimlerinden, 6 ı  

M UHAMMED b .  AHMED el-İsbehani, 1 53 

MUHAMMED b. Al iMED et-Tabesi, 1 52 

MUHAMMED b. EBi HAşiM, Mekke em iri, 
20ı ,  202, 203, 204, 208 

MUHAMMED b. EBÜ T AHİR el-Makdisi, 84 

MUHAMMED b.  el-FADL el-Belhi, ı ı6 

MUHAMMED b. FüTÜH el-Hamidi, 84 

MUHAMMED b. HALF et-Tikriti, ı 34 

MUHAMMED b. HAşiM, 205, 208 

MUHAMMED b. MALIK el-Hammadi el-
Yemen i, Y emen ulemasından, 237 

MUHAMMED b. MAN SUR, Horasan am idi. 
265 

MUHAMMED b. MANSÜR, 348 

MUHAMMED b. NASR el-Herevi, Şafii 
Kadısı, 232 

MUHAMMED b. TAHIR eş-Şeybani, 1 50 

MUHAMMED b. YAHYA, Nişabur 
Nizilmiyesi müderrislerinden, ı 36 

MUHAMMED b. YUSUF, Karahan lı Hakanı, 
307 

MUHAMMED el-BUHAR!, Hanefi alim, 63 

MUHAMMED HAREZMŞAH, Harezm 
hükümdarı, 306 

MUHARiŞ b. el-UKAYLi, ı 87,  1 88, ı 84, 
347 

Muiz b. BADIS, 258 

Muizu' D-DEVLE, ı 58, 1 66, ı 68, 1 7 1 .  
ı 72, 200, 203, 380 

MuizuDDEVLE S iMAL, 
Mirdasoğullarından, ı 94 

Mukaniyye, 209 

el-MUKTEDi BiLLAH, Halife, 64, 99, ı 34, 
1 78, 205, 206, 207, 249, 300, 370, 372, 
373, 379, 382 

el-MUKTEFi, Halife, ı 56, 207, 239 

Murat, 268, 2 7 1  

MUSA, 3 1 9  

MUSA, Hz. -, 3 1 0  

MUSA, Selçuk'un oğlu, 3 5  

MUSA (= İnanç) Y ABGU, 36, 262 

MUSA b. CAFER es-Sadık, Ş ii ileri 
gelenlerinden, 1 72, 1 74, 377 

Musevi; - Hazar kültürü, 42; -lik, 1 ı 3  

MUSTANSIR B ILLAH, Mısır  Halifesi ,  ı 57 ,  
ı 59, ı 63, ı 64, 1 67,  ı 79, 1 83, 1 85 ,  1 93, 
ı94, 1 98, 20ı ,  202, 203, 204, 2 ı 3, 2 ı 4, 



2 ı 5, 2 ı o. 2 ı 7. 22o. 224, 258, 259. 27 ı .  
33X, 346, 372, 382 

Musul, 5 ,  67, 69, 75, ı58, ı66, ı67, ı 79. 
ı so. ı s ı . ı s2. ı s5.  ! 89, ı9o. ı 9 ı . 1 94, 
252, 254, 342, 345; - emiri, 8 1 .  1 6 1 ,  
1 80, 1 8 1 , 227, 23 1 . 254, 29 1 .  36 ı ,  
364; - kadılığı, 69; - valisi, 5 .  ı 8 ı 

mutasavvıflar, 1 8, 1 1 3, 1 1 8, 1 1 9, 1 20. 
1 2 ı .  ı 40 

Mutezile, 55, 56, 58, 59, 6 ı .  72, 75,  79, 
86. 88, 89, ı 05, ı 07, ı 08, ı 09, ı 1 0, 
ı 24. 1 33 

Mutezili, 56. 6 1 ,  86, 87, 90, 94. 109. 385; 
- alim, ı23; - alimleri, 60; 
İmamları, 59; - mensupları, 1 07;  -
metotlar, 73; - Mezhebi, 58, 87, ı 07 ;  
- müderrisi, 1 07; - şeyh! eri, 7 1 ,  
ı o9, 302; -lik, 60, 64 

el-MUTİ, Halife, 1 56, 1 5 8  

MUVAFFAK en-NiSABURİ, İmam, 2 13 

Mücessime, 86, 90, 98, 1 03, 1 1 0  

müctehid, 323 

müderris, 67, 76, 1 05,  ı 36, ı73, 233, 374 

ei-MüEYYED fi 'd-DiN eş-Şirazi, ! 90 

MüEYYEDü'L-MÜLK b. NIZAMÜLMÜLK, 
1 02, 175, 372 

müezzinlik, 1 5 3  

m ü  fessir ler, 1 1 9  

MüMIN, Abdulmelik Attaş'm temsilcisi, 
2 ı4 

müneccim başı, 9 

münşeat mecmuaları, 26 

MüSLIM, Ukayl oğullarından, 364, 367, 
368 

MüSLiM b. KUREYŞ, 3 6 1 ,  364, 365 

MüSUM RAZİ, 2 17 

Müslü man/lar, ı ,  33, 34, 42, 44, 45, 63, 
67. 98, 99, ı ı 5, 1 56, 203, 2 10, 2 1  ı .  
225, 235, 247, 248, 250, 2 5 1 , 254, 259, 
26 1 , 263, 265, 267, 273, 275, 277, 2 80, 
284, 285, 286, 299, 30 1 , 302, 303, 304, 
306, 307, 308, 309, 3 13, 3 1 5, 320, 32 ı ,  
322, 327, 330, 343, 344, 388; 
al imler, 2 ı l ;  - esiri er, 277; -
kavimleri, 2 85 ; - mabedi, 267; 
toprakları, 254; -laşma, 305; -lık, 

ı 47 ,  283, 303 
el- M üsT ALİ. Halife, 2 1 7  

Müstecibun, 2 ı6 

1 > i  1. i ıı 1 •U7 

MÜSTERŞID BILLAH, Halife, 65, 2 3 1  

Müşebbihe, 86 

Nahcivan, 253, 264; - emiri, 265 

Nahşeb beldesi, ı ı 6  

Naibu ' I -İmam, 2 1 6 

Nakibller. 366, 372; -u' I -Abbasiyyin 
ve' t-Talibiyyin, 69; -u' l-Haşimiyyin, 
3S2; - · n-Nukeba, ı 04, 1 96; - ' t
Talibiyyin, ı S8, 1 7 S  

Nakşabendi, ı47; - Tarikatı, ı9,  ı 4S ; 
l i k  Tarikatı, 1 4S 

N ii.SIR, Melik -, 4 

Nii.SIR b. İSMAiL, Tuğrul Bey'in elçisi, 
2S8 

Nii.SIR-1 HüSREV, ı S7 

Nii.SIRU' D-DEVLE b.  HAMDAN, Dımeşk 
Naibi, 194. ı9s, ı96, 2 7 ı  

Nii.SIRUDDEVLE b.  MERVAN, Diyarbekir 
emiri, 1 93, 2S2, 280 

NASR HAN, Karahani ı -, 3S 

NASRABAZİ, ı 27 

NASRU' D-DEVLE AHMED, Diyarbekir 
emiri, 2S7 

Nasturi/ler, 42, 248; - Metropoliti, 297; 
-lik, 42, 43, 297; -lik Mezhebi, 42, 
43, 297 

Nebat, 238; -iler, 239 

Necef1 377 

Nehrevan, ı 88, 339, 348, 3S3, 379 

Nehru'd-Deccac, 176 

Nehru' I-Kalain, 1 04 

Nehru' 1-Mualla, 1 SO, ı 8 3  

Nesa. 36, 3 7 , 38.  ı s ı  

NESsii.c.bk. Ebu Bekir en-Nessac 

Nestori Hırıstiyan mezhebi, 44, 306 

NESTORIUS, Konstantinepolis patriği, 42, 
297 

Nesturi, bk. Nasturi 

Nevruz Bayramı, 250 

NEVŞIREVAN, 234 

NiCALAUS de A UCTRiCURİA, 7 8  
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N ih:lvı- 1 ı ı l .  22X 

N i h:ivcndi, :l67 

Nik,  253 

NiK I'I'I IOROS, 260, 289 

Ni K I:PI IOROS BOTANIATES, 288 

N iKEPI IOROS BRYENNiS. 276 

Niksar. 269. 289 

N i l .  202; - deltası. 234 

N i sabur. 17. 1 8, 22. 37. 38, 39, 43, 66, 75, 
7Y, X7. 88, 89, 9 1 ,  1 1 2, 1 1 6, 1 1 7 . 1 1 9, 
1 23.  1 27, 1 30, 1 3 1 .  1 34, 1 35, 1 36. 1 37, 
1 4lJ. 1 50. 1 52. 1 53, 1 79, 204, 2 1 3. 2 1 4, 
22lJ, 23 1 . 235, 303, 3 1 8. 329, 370; 
Camii. 6 1 ,  1 23; - kadısı, 60, 68; 
Mcdresesi. l l 9. ı ::ı ı .  1 53; 
Mcdresesi şeyhleri, 1 29; - N izarniye 
Mcdresesi , 1 34; - N i zamiyesi. 76, 
1 3 6  

N izfimiye/ler, 1 33, 1 42,  1 44, 1 47 ; 
ckolü.  78; - Mcdreseleri, 67, 7 1 .  73, 
74, 75. 76, 78. 79, 92. 95. ı 1 0, 123, 
1 32.  1 33, 143, 148. 233, 234, 235, 
385 ; - Medresesi, 66, 67, 76, 98, 99, 
1 0 1 .  1 02. 1 03, 104. 107, l l l , 1 23, 1 25, 
1 34. 1 35, 1 37, 1 40, 1 4 1 .  1 42, 1 43, 1 45, 
1 50, 1 75, 232, 234, 235, 236, 3 1 8 , 322, 
368, 373; - Medresesi fakihleri, 1 02;  
- Medresesi hocaları. 1 40; -
Medresesi müderrisleri. 1 23. 1 3 3  

N iZI\MÜLMÜLK, vezir, 4,  20, 2 7 ,  2 8 ,  6 1 ,  
66, 67, 69, 74, 75, 76, 78, 82, 9 1 , 92, 
95. 96, 98, 99, 1 00, ! O l .  1 02.  1 03. 1 04, 
105. ı 1 0. l l l . 1 23. 1 24. 1 25, 1 28, 1 3 1 .  
1 34. 1 36. 1 50, 204, 2 1 3, 2 1 4. 2 1 7. 223. 
225. 227, 228. 229. 2 3 1 . 232. 233, 235, 
242. 243, 264, 265, 268, 272, 273, 298, 
299, 3 1 8. 3 1 9. 320. 32 1 , 322, 325, 327, 
7ı64, 365, 366, 367, 370, 37 1 . 372. 373, 
374. 375, 376, 377. 378, 380, 3 8 1 , 382, 
385 

Nizar. 2 1 5 ,  2 1 6. 2 1 7 ;  -il ik, 2 1 7;  -iyye. 
2 1 3  

Norma� 272, 273, 285 

N 1 11 1 ,  Hz. -. 3 1 0  

N i lREDDiN ŞEHiD, 4 

N ı'IRII ' D-DEVLE DÜBEYS b. MEZYED. 1 73, 
1 79, 1 8 1  

N usayhin, 1 85,  I Y I .  254, 2(ıX 

N usa yı iyye. 20lJ 

0CKHAM'Ll W ILLiAM, 78 

0DGURMUŞ, 1 22 

Oğuz! ar/lar, 24, 3 1 ,  32. 33, 34, 4 1 ,  43, 44, 
45. 1 62, 1 65, 192, 254, 306. 307; 
akıni arı, 252; - aristokrasisi,  42; 
bey leri, 39, 329; - Devleti, 32, 33, 
42; - Devleti Sübaşılığı, 33 kitleleri, 
3 1  Türkleri, 3 1 ,  44 Yabgusu, 33, 34 

OGUZ KAGAN, 254 

Oltu. 287 

Oniki İmam, 2 1 3  

Ordu, 1 2 2  

Orta Asya. 1 39. 1 47; - Türkleri, 147 

Orta Doğu, 5 1 ,  1 2 1 . 3 1 3  

Ortodoks/lar. 42, 285, 286, 388; -
Kilisesi, 290, 345; -laştırılma, 294 

OSMAN, Hz. -. 1 77 , 3 1 1 , 3 1 2  

Osmanlı/lar, 7 ,  9 ,  1 O, 63, 280, 282, 302, 
385, 390; - müell ifı, 1 2 ; - sultanları, 
1 8  

Ova! Adası, 240, 24 1 , 242, 244 

ÖGDÜLMiŞ, 1 22 
ÖMER, Hz. -, 177, 200, 234, 239, 267, 

284, 303, 3 1 1 
ÖMER HAYYAM, 2 1 3  
ÖMER ZiY AUDDİN, 77 

Pamir, 232 

Papa. 285,  290 

papaz. 265, 344 

Patrik, 295 

Peçenek/ler, 2, 257, 269, 272, 276 

PERACLET, 2 1 2  

PETER D '  iLLY, 7 8 

PEYGAMBER, Hz. -, 1 2, 5 1 ,  88, 90, 1 14,  
1 1 6. 1 29. 1 42, 1 5 6, 1 68, 1 77, 1 80, 1 83, 
1 85, 200, 203, 207. 236, 3 1 0, 31 ı .  3 1 6. 
3 1 9, 323. 333, 34 1 , 342, 345, 360, 
36 1 ;  -ler, 2 1 1 ;  -lik.  3 1 0  

Pisagorcular, 2 1 2  

piskopos, 42, 297, 305, 344 



poli s  müdürü, t.)4 

PORSUK, emir, 230, 274, 3S0, 378 

Putperest, I S6 

Rafızi/ler, 74, 8 1 ,  86, 87, 92, 1 08, 1 44, 
1 47,  1 74, 1 76, 204, 206, 298; -lik, 
42, 1 46, 2 1 1 , 237, 3 1 4  

Rahbe, 1 63, 1 64, 1 66, 1 8 1 , 1 82, 193; -
ovası, 274 

rahip, 26S 

Rakka, 1 63 

Ravend kasabası, l l  

er-RAzi BiL LAH, Halife. 94, 232, 3SO 

Re'su' l-Calut, 248 

Refikler, 226 

Reformistler, 28S 

Reisu'd-Davet, 2 1 6 

er-REiSU' L-FURATİ, Eş'arilerden, 90 

Reisu' I-Irakeyn, 3S3, 3SS, 3S6, 367 

Reisu'I-Ulema, 1 36 

Reisü'r-Rüesa, 1 63, 1 74, 1 84, 3S6. 337, 
339, 342 

Remle, 19S, 1 97 ,  1 9 8  

er-Resafe Camii ,  1 8 3  

Rey. 39, 4 1 ,  67, 7 S ,  84, 9 1 ,  1 6 1 .  1 64. 1 66, 
1 90, 1 92, 2 1 3, 2 1 4, 2 1 7, 230, 232, 2S4, 
2S6, 2S7, 264, 26S, 267, 272, 274, 27S, 
329, 332, 3S l , 3S2, 360, 362, 363, 364, 
372; - ekolü, 70; - kadılığı, 6 1 ; 
kadısı, 3S l ,  3S3; - Medresesi, S8 

ribatlar. 23. 1 1 6, 1 1 7 ,  1 48, 1 49, ı s ı .  I S2 

Ribatu 'd-Duvri, ı so 

Ribatu' l - Bistami, ı so 

Ribatu'z-Zuzeni (Zevzeni), 1 49 

er-Risiile. 1 27,  1 29,  1 30, 1 38 

Roma, 234, 283, 284, 28S, 29S, 296; 
Kil isesi, 28S 

ROMANOS DIOGENES, B izans imparatoru, 
268, 272, 276, 279 

ROUSSEAU, 32S 

Rudbar Kalesi, 2 1 9  

Ruhu ' i -Kudüs, 2 1 2  

Rum/lar, 28. S S ,  266, 278, 28S; - diyarı, 
264, 274, 277; - Kilisesi, 248; 
köyleri, 294; - Meliki ,  278; -

( )  1 1. 1 11 1 ·l .l') 

milleti, 293; - mülkü. 277; 
laştırılma, 294 

Rumeli, 1 4S,  269, 272; - kuvvetleri, 276 

Rus, S S  

er-Rusafe, 239 

RüKNü' D-DiN, 3S i ,  3S4, 3S6 

Sabbahiyye, 209, 2 10, 2 1 3  

Sabiilik. 2 1 1 .  239. 241  

SABÜR b. ERDEŞiR, vezir, 1 87 

SAD b. ZENCANi, 82, 97 

SADU' D-DEVLE ÜEVHERAYIN, Bağdad 
şahnesi, 208, 242, 274, 277, 299, 369, 
37 1 , 373, 378 

Safeviler, 224 

Saffiiriler, 19 

Sahabe dönemi, 93. 1 1 4 

es-SAHiB b. ABBAS, B üvey hi veziri, S9 

Sahibu'ş-Şurta, 1 7S 

Sahih-i Buharı, 96 

Sahih-i Müslim, 96 

Sahra, 298 

SAiD b. EBi SAiD AHMED en-Nisaburi, I S 3  

SAiD b.  MUHAMMED el-Buhari, alim, 232 

SAINT THOMAS, 78 

Sakarya, 269, 288 

Salar-ı Horasan, 268 

SALiM, sahabeden, 3 1 1  

saltanat, 27, 28, 30, 34. 48, 1 6 1 ,  224, 282, 
289, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 9. 32 1 , 322, 326, 344, 
346, 360, 368. 370, 37 1 , 383, 389, 390 

SALTUK BEY, emir, 274, 289 

Samani/ler, 3S, 42, S4, 302; - Devleti, 
46; - emi ri. s ı ;  - f akihleri, 46; -

oğuları, 3S, S4, ! S S ,  306; -oğulları 
Devleti, S I  

SAMSAMUDDEVLE, Büveyhilerin Faris 
şubesi sul tanı, 240 

es-SANBADİ, 1 69 

SANCAR, Sultan -. Selçuklu sultanı, 2S,  
43,  44, 1 23,  1 42,  30S,  306, 307 

SANDUK, emir, 273, 274 

Saray Camii, I 00 

Sasani/ler, 42, 43; - gelenek leri, I S6, 
1 7 1 ; - İmparatorluğu, 284; -



· 1 · 10 / .'i L I  ( .' l l l\ 1  l l l  ll l< ! N 

ıııcliklcri, 3 1  

SA V TEGlN, 274 

Savilb, 379 

Save, 227 

l i N  S I \' /I S I  1 

SAVTEKiN, emir, 268, 269, 274, 287 

Seb' iyye, 2 12 

SEBUK-TEKiN, 253 

SEFERIYYE HATUN, 272, 369, 370 

SELAHADDiN EYYÜBİ. 4 

SELÇUK BEY, Dukak'ın oğlu, 3 1 .  33, 34, 
35, 26 1 

Selçuk, Selçuklu/lar, ı ,  2, 3, 4, 5, 6. 7, 9 ,  
ı o. l l . ı2 .  ı3, ı4. 1 8, ı9, 20. 2 ı , 22,  
24, 25, 26,  27, 28,  29, 3 ı , 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 4 ı , 42, 43, 45, 46, 47, 48, 
5 ı . 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 
7 ı , 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8 ı , 82, 
83, 84, 85, 93, 94, 107, ı 1 0, ı ı2, ı ı9. 
ı 20. ı 2 ı .  ı 23, ı 24. ı 25,  ı 26, ı 27, ı 28, 
ı 32, ı 33, 1 40. ı 4 1 .  ı42, ı 43,  ı 46, ı48, 
ı49,  ı 5 ı .  ı 52 .  ı 53, ı 55. ı 57,  ı 60, ı 6 ı .  
ı 62,  ı 65.  ı 66, ı 70, ı 7 ı ,  ı 72, ı 77,  ı 78, 
ı79, ı 80, ı 86, ı90, ı99. 204, 205, 206, 
209, 2 ı 7, 2 ı9, 222, 225, 2 3 ı ,  232, 234, 
238, 246, 247, 250, 25 ı .  252, 253, 256, 
259, 260, 26 ı ,  262, 263, 266, 268, 269. 
27 ı ,  272, 273, 276, 277, 280, 287, 288, 
292, 294, 296, 297 , 298, 299, 300, 302, 
304, 306. 308. 309, 3 ı3. 3 ı 4, 3 ı5. 3 ı 8. 
322, 325, 326. 327, 328, 329. 330, 333, 
339, 344, 345, 364, 366, 367, 368. 372, 
373, 375, 383. 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390; - ailesi. 32, 36, ı90, 274; 
- akın lan, 29, 253; - askerleri, 34 ı ;  
- başbuğları, 254; - bey leri, 35, 262, 
269; - devlet ricali, 1 02;  - Devleti, 
3 1 , 34, 9 1 .  ı 10. 1 ı 9. ı 32,  ı 74, 209, 
328, 254, 255, 264, 320, 332, 34ı, 36 ı ,  
370; - dönemi, ı 2 ı ; - emirleri, 288, 
2R9. 290; - hakimiyeti. 93, 294, 340; 
- haııedanı, 34; - Hükümdarları, 
25 ı ;  - hazinesi, 340, 350; -
komutanı, ı 8 : ,  246, 267; -
kuvvetleri, 253, 274, 276; - oğulları, 
5 5 ; - ordusu. ı 86, 256, 276; 
sarayı, 2 ı 3 ; - Sultanları, ı2 .  43, 63, 
t'ı5, 69, 76, ı 1 0. ı 20, ı 2 ı. ın ı46, 

ı57, ı64. 2lJ2. 3 ı 5, 325. 327, 32X, 37(ı, 
3H3; - şahları, 3 ı 4; - şahnesi, 375; 
- şehzildesi ,  256; - tahtı, ı 82, 264, 
363; - tarihi, 10. ı ı ,  63; 
toprakları, 272; - ülkesi, 48, 228; -

Filtımi mücadelesi, ı 55, ı 74 

Selefiye, 93 

Semerkand, 35, 55. 56, 68, ı ı6. ı 43, 248, 
297, 375 

SEMI REÇİYE, 43 

SEMPAD lll., Anı Tekfuru, 253 

SENEKERİM, Ermenilerin lideri, 253 

Serahs, 37, 38, 39, 303 

SERAHSİ, Şcmsu ' l-Eimme es -, 68 

Serayil b. Men i, Beni Hafilce 
komutanlarından, ı 88 

Serrilc, ı ı5 ,  ı ı 8, ı ı 9. ı 27,  ı 28, ı30, ı 3 1 .  
ı43 

Sevad, 239 

SEYFU'D-DEVLE EBÜ SADAKA b. 
MEZYED, ı77 

Seyhun, 3 ı .  63; - Nehri, 3 ı 

SEYYlDE, 358, 359, 360, 36 ı, 364, 365 

Seyyidu' l-Vüzeril, 350 

Sırderya, 44, 306 

Sicilya, ı 67 

sikke, ı 85; - kesilmesi, ı 86, 366 

Si lv an, 2 ı 5 ; - ka d ısı, 2 ı 5  

Sincar, ı79, 254, 342 

Sind, ı ı8 

Sinop. 289 

Sirderya. 3 ı  

Sistan. 4 ı  

Sivas, 253, 260, 269, 273, 288, 289 

Siverek, 27 1 ;  - (Sevarak), 268 

SOKRAT, ı ı 3  

SöKMEN, emir Artuk'un oğlu, 208 

STEPHENOS, Van Gölü bölgesi Bizans 
valisi, 255 

Sudan, 238; -lı, ı 95 

silfı şeyhleri, ı29 

silfı tarikatları, ı43 

silfıller. ı ı5,  ı ı 6, ı ı7,  ı ı 8, ı 20, ı26, 
ı 27.  ı29, ı 3 ı . ı 33, ı 37, ı 42, ı 46, ı 47, 
ı48, ı 49, ı5o. ı 5 ı ,  ı52, ı53; -lik. 



ı23.  ı 5 J ;  -lik cercyanı, ı 48; -lik 
hareketi. ı ı 7, 1 5 ı  

Suku' I -Kalain, ı 72 

cS-Sli i .EYHi, -, 20ı 

Sulcyhller, 202 

sultan, 4, ı o, l l ,  25, 29, 33, 37, 38, 39, 
40, 43, 44, 49, 60, 6 ı , 63, 64, 66. 74, 
76, 82, 87, 88, 89, 90, 9 ı , 92, 95, 96, 
97, ı o ı ,  ı o3.  ı o5,  1 09, ı 22,  123, ı 24, 
1 26, 1 34, ı 4 l ,  ı 42, ı 5 ı ,  ı 57,  ı 59, ı 64, 
1 75.  1 78, 1 79, ı 80, 1 8 1 ,  1 86, 1 87, 1 88, 
ı 89. ı 90, ı 9 ı ,  ı 92, ı95 ,  ı 96, 203, 205, 
207, 2 ı 3, 2 ı 4, 2 ı 7, 2 ı 8, 2 2 ı ,  222, 223, 
224, 225, 229, 232, 233, 242, 243, 246, 
250, 253, 259, 264, 265, 266, 267, 269, 
270, 27 ı ,  272, 273, 274, 275, 277, 278, 
279, 280. 283, 287, 289, 290, 29 1 , 294, 
298, 299, 300, 305, 306, 3 ı 8, 3 ı9, 320. 
32 1 , 324, 325, 326, 328, 329, 330, 333, 
334, 335, 336, 337, 338, 340, 34ı , 342. 
343, 344, 346, 347, 348, 349, 35 ı ,  352, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 36ı . 
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 
370, 37 ı ,  372, 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 379, 380, 3 8 ı ,  382, 385 

Sultan Camii ,  380 

Sultaniyyat, 339, 350 

Sur, ı 99 

Suriye, 2 ı ,  74, 83, 84, ı 67, ı 86, ı 92,  ı 93, 
ı 94, ı 97, 1 99, 207, 209. 2 1 4, 2 1 5 , 240, 
269, 270, 284, 287, 289, 295, 372, 377, 
387; - bölgesi, 296; - seferi, 290; 
li ler, 84, 1 64 

Subaşı, 33 

SüHREVERDİ, b. Şehabeddin Sühreverdi 

SüLEMİ, 1 15 ,  1 18, 1 1 9, 1 24, ı 28, 1 29, 
ı 34, ı 43, ı 45,  386 

Sülesa çarşısı, ı 02 

SüLEYMAN, Alp Arslan'ın kardeşi, 264 

SüLEYMAN 1., Kanuni Sultan -, ı o 

SÜLEYMANŞAH, 289, 290, 29 ı , 294 

Sünnet, 1 7, 53, 70, 89, 90, 93, 1 07, 1 1 8, 
ı ı9, ı 27,  ı28 .  ı 30, ı 32,  1 33, ı 40, ı 43, 
ı 45,  24ı , 386 

Sünni/ler, 46, 5 ı, 57, 72, 74, 94, ı 08, ı ı 2 ,  
ı 32,  ı 56, ı 57. ı 58, ı 59, ı 66, ı 67,  ı 68, 
ı 69.  ı 70, ı 7 i ,  ı 72,  ı 74, ı 75 ,  ı 76, ı n  

IJ i 1. i l l  1 4 4 1  

ı 7 8 ,  1 83, ı 84, 1 87,  1 9 4 ,  1 99, 203, 209, 
242, 303, 3 1 4, 3 1 5, 3 ı 6, 324, 369, 
384; - akide, ı ı 8, ı 3 ı ,  ı 33,  1 47 ; 
il.lemi, 5 1 ; - al imler, ı 07, ı 69, 232; 
- dünya, 60, 1 55,  337, 370; 
düşünce, ı 33, ı 43, ı 44, ı 46, 232, 324, 
337, 387, 390; - ekoller, 83, 1 1 0; 
ezan, 203; - görüş, 45, 1 1 9, 1 32, 1 33, 
2 3 1 ,  236; - halife, 1 59. ı 77,  ı 78, 
ı 98, 202, 241,  3 1 4, 3 16; - hutbesi, 
1 74, 203, 204, 205, 206, 207, 242, 
2 7 ı ; - il im adamları, 233; - inanç, 
147; - İslam, 46, 47, 48, 5 ı ,  53, 54, 
ı 20, 1 32, 1 38, 1 39, 1 43, 1 55 ,  1 92, 209, 
246, 25 ı ,  263, 325, 36ı , 384, 385, 386, 
387; - İslam dünyası, 53, 247; 
mezhepler, ı 6, 46, 70, 84, 93; 
mutasavvıf, 1 43 ; - Müslüman, 292; 
- öğreti, 1 33 ; - tasavvuf, 47, 1 1 8, 
ı 30, ı 3 ı ,  ı 33, ı 43, ı 45,  ı 5 3, ı 54; 
ulema, ı 32 ; - yorumu. 47; --Abbasi 
hutbesi, 369; -lik, 26, 45, 47, 5 ı ,  62, 
63, 74, 85, ı o ı ,  ı 2 ı .  ı 33, ı 38, 1 39, 
ı 43, ı 46, 1 58, ı 60, 1 76, 238, 337, 373, 
386, 388; -lik düşüncesi, 234; --Şii 
çekişmesi, 47 

SüRAKA b. AMR, 303 

Sürmeli (Sürmari), 265 

Süryani/ler, 291 ,  293, 295, 296, 302, 389; 
- Kadin Ki l isesi, 296; - kaynakları, 
ı ,  29, 49; - müell ifler, 28 

ŞAFii, İmam -, 70, 79, 90 

şafiı 52, 6� 66, 6& 69, 73, 72, 75, 78, 
84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 
ı oo, ı o ı ,  ı o2,  ı 06, 232, 298, 3 ı 8, 
353; - alimler, ı 6, 64, 82, 84, ı o4, 
l l l. ı 24, ı 85,  333, 374, 375; -
fakihler, ı 6, 99, ı 02 ; - fıkhı, 76, 79; 
- Kadısı, 232; - Mezhebi, 14, 65,  
66, 67, 69,  7 ı ,  75, 90, ı o6, 1 1 2, ı28, 
ı 40, 385; --Eş'ari ulema, 92; -lik,  
52, 70, 71, 72, 7� 78. 86, 90. 95, 1 0� 
ı 1 0, l l l  

ŞAH ŞUCA KiRMANi, ı ı7  

Şahan Şah sülalesi, 4 

ŞAH-MELIK, 37, 4 ı  
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�ahne. <JX, 1 0·1. )39, 350, 369 

Şam, 14, 1 6, 20, 24, 6X, 69, 70, 7 1 ,  73, 
XO, X 1. 82, X3. YO, 1 37, 1 64, 1 66, 1 88, 
U i9 ,  ı n, 193, 1 95,  1 96. 1 97, 1 99, 202, 
20X. 2 1 5 , 239, 248, 273, 284, 3 1 2, 338, 
369 

Şiiınün; -1, 45; - (Kamlar) dini,  4 1 ; -
isı, 1 47;  -lık, 4 1  

Şavşat, 2X8 

Şebinkarahisar, 289 

Şedadi hükümeti, 255 

Şeddadoğulları, 268, 287 

ŞEHABEDDiN SüHREVERDİ, filozof, 1 1 5 ,  
1 4 1  

Şehrisıani, kelamcı, 77 

ŞEHZADE HASAN, 255 

Şehzade isyanları, 260 

Şcki hükümdarı, 26X 

ŞEREFUDDEVLE MÜSLİM b. KUREYŞ, 
Musul emiri, 8 1 ,  29 

ŞEREFULMÜLK EBÜ SAD el-HAREZMİ, Alp 
Arslan ' ın elçisi, 66 

ŞEREFUZZAMAN M ERVEZİ, 44 
Şeriat, 1 40 

Şeriat-Tarikat çekişmesi, 1 38 

eş-ŞERiF EBÜ CAFER el-HAŞİMİ. Hanbeli 
al imi,  98, ı 08 

eş-ŞERiF EBÜ TALİB el-HASAN b. 
MUHAMMED, 203 

eş-ŞERiF Esu' L-FAZL N ASlR b. İSMAİL, 
Kaim Biemrillah'ın akrabalarından, 
257 

eş-ŞERIF EBU' L-KASIM el-BEKRİ, 
Mağribli vaiz, 1 03 

ŞEYH HAMŞA, 1 22 

Şeyhu'ş-Şuyuh Ribatı, 98, 1 49,  1 50 

Şeyhulislam, 67, 68, 95, 257 

Şeyzer, 1 97 

Şia, 26, 59, 1 68, 1 94, 2 1 4  

Şii, 46, 48, 74, 85, 86, 1 20, 1 32, 1 33, 1 44, 
1 55,  1 56, 1 57, 158,  1 64, 1 65,  1 66, 1 68, 
1 7 1 ,  173,  1 74, 1 76, 1 77,  178,  1 82,  1 83, 
1 96, 1 99, 203, 207. 208, 209. 2 1  O, 2 1 1 , 
2 3 1 , 235, 237, 238, 246, 247, 27 1 , 3 1 7, 
3 1 9, 339, 346, 369, 384, 385, 386, 387, 
390; - alim leri, 1 59;  - bayrakları, 

1 X2; - dfıiler, 74, 233; - düşüncesi, 
222; - faaliyetleri, 1 32; - faklhler, 
1 68; - hakimiyeti, 1 66; - halife, 
1 58, 205 ; - hareketi, 1 32,  1 76; 
hutbeleri, 206, 257; - hutbesi, 1 83, 
203, 204, 205, 206, 258, 342, 346; 
İslam dünyası, 1 93;  - propagandası, 
1 57,  1 60, 235; - siyaseti, 47; 
toplulukları, 1 56; --Batıni cerayanlar, 
1 2 1 ;  -Batıni fikirler, ı 32, ı 43; 
Batıni propagandası, 2 1 5; -Fatımi 
Devleti. ı 55 ; -Fatımiler, 1 62; 
leştir me, 1 70, 1 7 1 ;  -lik. 25, 54, 74, 
ı 33, ı 56, 1 59, 1 67,  ı 68, ı 69, 209, 2 1 7,  
234; - l i k  propagandası, 1 70; 
Sünni çatışması, ı 55;  --Sünni 
çekişmesi, 1 72;  --Sünni ihti lafı, 1 77;  
-Sünni olayları, ı73 ;  -Sünni 
rekabeti, ı 58; --Zeyd! Mezhebi, 45; 
-Zeyd! propagandacıları, 159 

Şiraz, 84. 1 55,  1 60, ı 6 ı ,  ı 63,  248, 250, 
363 

Şirvan, 287 

Ş i rvanşahlar, 268 

ŞöKLi, Atsız'ın komutanlarından, 1 97, 
289 

ŞUREYH, Kadı -, 65 

Şurta, 1 72 

ŞüKRÜ, Mekke valisi, 20ı 

Taberan kasabası, ı 38 

Taberistan, 3 ı ,  ı 55,  2 ı 6, 262, 304 

Taberiye, ı 97, 289 

Tabes, 229 

Tabiin dönemi, 93 

Tacik, ı 42 

TAcU' L-MEALi.bk. Şükrü 

TAHiR, Batmilerden, katil, 227 

et-TAHiR EBU'L-GANAİM, Tacu' I-Mülk, 
Nakibu't-Talibiyyin, ı25, ı 75, 228, 
380, 382 

Tahiriler, ı 9 

Talikan, 2 2 ı  

Talimiyye, 209, 2 ı 3 

Tamış, 276 

Taraz (Talas), 306 



Tarım Havzası, 307 
Tarikat, 1 40 
T ARRAD b. MUHAMMED ez-Zeynebl, 

Naklbu' l-Haşimiyyin, 352, 366 
Tarsus, 29 1 
tasavvuf, 17 ,  82, 1 38, 1 40, 1 46, 1 53; 

cereyanları, 1 46; - ilmi, 1 40; 
kitapları, 1 49 

Taşkent, 42, 305 
Tatar, 262, 304, 307 
Tazik' ler, 39 
Tebes, 221  
Tebriz, 259 ;  - emlri, 259 
Tefslr, 60, 82 

Tekke, 1 40, 1 47 
Tellu Afer, 1 8 1  
Teli u Akbara kalesi, 1 87,  347 
TEODOROS HONİ, Patrik, 295 
TERKEN HATUN, 228, 377, 378, 381  
Tevavisiyye Hankahı, 1 5 1  

Tevrat. 300 
THEDORA, Bizans İ mparatoriçesi, 258, 

259, 296 
THEODOSIUS, İmparator, 297 
Tibet, 304 
Tiflis, 252, 253, 265, 268, 269, 293 
Tikrit, 1 80 

TiMUR, 43 
Timurlular, 1 8  
Tirmiz, 4 1  
Toharistan, 4 1  
Tokat, 279 
Toros Dağları, 259, 270 
Trablus. 1 99 
Trabzon, 268 
TRAKHANİOTES, B izanslı komutan, 273 
TUGRUL B EY, 1 0, l l ,  1 5 ,  1 6, 30, 35, 36, 

38, 39, 40, 4 1 , 59, 6 1 , 63, 64, 65, 69, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 9 1 , 92, 94, 95, 
1 22, 1 23, 1 27,  128, 1 6 1 ,  1 62, 1 63, 164, 
165, 1 66, 1 74, 1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 1 83, 
1 84, 1 86, 1 87,  1 88, 1 89, 1 90, 1 9 1 ,  192,  
193, 195, 230, 25 1 ,  252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 267, 
270, 27 1 , 280, 298, 304, 3 1 7, 3 1 8, 326, 

D i z i n  1 443 

328, 329, 33 1 , 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340. 34 1 , 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 35 1 , 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
36 1 , 362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 
373, 376, 378, 386, 387, 389 

TUGTEKiN, Türkmen beylerinden, 264 
Tulhum, 2 7 1  

Tulunoğlu Camii, 1 68 
Tulunoğulları, 200 
Tun, 22 1 
TURŞEK, 208 
Tus, 1 1 2, 1 3 1 , 1 35,  1 37 ; - eyaleti, 2 13 
TUTAK B EY, emir, 33, 289 
TuTUş, Dımeşk hakimi, 8 1 .  1 5 1 ,  1 99, 

29 1 ,  380 
Türgişler, 32 
Türk/ler, 2 ,  6, 7, 8, 14, 1 9, 23, 3 1 ,  33, 4 1 ,  

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5 1 , 54, 55,  
57, 58, 6ı 7� 1 0� I 2ı 1 42, 1 4� 1 4� 
1 45, 1 46, 1 47, 1 6 1 .  1 62,  1 64, 1 72, 173 ,  
178, 1 79, 1 95, 197, 202, 204, 224, 225, 
2 5 1 ,  255, 258, 26 1 ,  262, 263, 266, 269, 
270, 273, 276, 280, 2 8 1 ,  282, 283, 285, 
288, 290, 29 1 , 293, 294, 296, 297, 300, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
3 1 4, 320, 32 1 , 326, 333, 336, 337, 338, 
339, 340, 344, 348, 359, 364, 376, 378, 
379, 385, 388; - akınları, 253: 
alemi, 1 46; - alimi, 1 1 8; - ananesi, 
35 1 ;  - askerleri, 1 56, 1 62, 1 64, 1 82, 
271 ; - beldeler i, 3 1 ;  - birlikleri, 
269; - boyları, 43; - devlet teşkilatı, 
32; - devletleri, 47; - dünyası, 1 47;  
- em! r i ,  260; - fetih aııanesi, 254; 
geleneği, 32 1 ; - hükümdarları, 328; 
- hükümdarları, 1 92, 1 44;  -
komutanları, 1 97, 288; - köle, 343; 
- kumandanı, 350; - kuvveti, 63; -
milleti, 1 44; - Müslümanlığı, 1 47 ; 
saltanat sistemi, 32 1 ; - sultanları, 
1 57, 328; - şehirleri, 42, 305; 
tarihçileri, 30; - tarihi, 284, 3 1 5 ;  -
tarikatı, 145 ; - toplulukları, 1 44, 302; 
- ülkeleri, 35; - yurdu, 282; -çe, 2, 
5,  7, 1 O, 12,  1 8, 28, 45, 237, 359, 360; 
--İslam hakimiyeti, 388; -in 
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İslümlaşması, 54; -in suyu, 5 ;  -in 
Yabgusıı, 36; -lük, 3 1 , 274 

Türkistan. 23, 35, 37, 40, 42. 43, 53, 57, 
68, 1 1 5 ,  1 1 6, 1 1 7 .  1 1 8, 1 3 1 ,  1 32, 1 44, 
1 45.  1 46, 207, 234, 302. 303, 305, 307, 
333; Batı -, 42; - bölgesi, 42 

Türkiye Selçukluları, 1 2 ; - Sul tanı, l l  
Türkmen/ler. 36. 37, 38, 39, 1 46, 1 9 1 ,  

1 94, 1 98, 208, 229, 243, 244, 245 , 25 1 ,  
252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 268, 
270, 280, 2 8 1 , 283, 287, 288, 29 1 ,  305, 
363, 37 1 ; - akın ları, 269; - bey leri, 
264; - emir i. 8 1 ;  - grupları, 36; -

kitleleri, 254; - abaları, 1 9 1 ; göçebe 
-. 1 47 

TüzüN, 350 

UBEYDULLAH b. ALI el-Hatıbi, Hemedan 
Kadilkudatı, 232 

UBEYDULLAH el-MEHDi, 228 

Ukayl oğulları, Ukayliler, 1 94, 367 

ei-Ukeyli, 1 67 

ulema, 1 20 

Urfa. 28, 26 1 , 268, 27 1 , 272, 278 

URSEL, Bizanslı komutan, 273, 288, 289 

Uygurlar, 42, 302 

Uz/lar. 269, 272, 273, 276 askerleri, 276 

Ürgenç (Gürgenç), 4 1 ,  263 

Üsküdar, 290 

Vahdet-i VücGd, 1 1 4 

V AH RAM, Patrik, 295 

vakıf, 75 

Van, 252, 253, 293; - Gölü, 253, 255,  
27 1 ; - Kalesi, 253 

Vanand. 287 

V asıt, 84, 1 64, 1 79. 1 88, 245, 338, 342, 
349, 352 

V ASİF b. SUV ARTEKi N, 239 

V ASIL, 27 1 

Vaspuragan, 253, 255; - prensliği, 253 ; 
- valisi, 256 

vezir, 54, 60, 64, 67, 75, 7 8. 82, 85, 86, 
87. 88, 90, 9 1 ,  92, 95, 96, 99, 1 00. 10 1 ,  
1 02, 1 05, 1 08. 1 22, 1 28, 1 3� 1 37,  1 62, 

1 65.  ı oY. 1 70. ı xo. ı x2. ın 1 87. 1 88, 
I Y I ,  l lJ2, l lJ3, 202, 204, 2 1 3. 233, 235, 

249, 298, 300, 30 1 , 3 1 8, 32 1 . 337, 33X, 
339, 342, 347, 349, 350, 353. 358, 360, 
362, 364, 366, 367, 368, 37 1 , 373, 374. 
375, 378, 380, 382; --i Tefviz, 249; 
--i Tenfiz, 249; -lik. 59, 87. 64, 92, 
249, 299, 374 

Yabgu, 32, 34; - unvanı , 35 

Y AGISIY AN, 296, 363 

Y AGMA, emir, 269 

Yahudi/ler, 42, 45, 98, 99, 1 60, 2 1 2, 239, 
247, 248, 249, 250, 25 1 , 298, 299, 302, 
303, 375, 388; - evleri, 300; -lik, 
25.  42, 1 69, 2 1 1 .  305 

YAHYA b. ABBAS, Kat if emir i, 242, 243, 
244 

YAHYA b. AMMAR, 1 05 

YAHYA b. İSA b. Cezle b. Velid el-
Mağribi, Hıristiyan alim, 302 

YAHYA b. MUAZ b. er-Razi, 1 1 6 

YAKUB b. KILLİS, vezir. 1 69 

Y AKUB 80RD'ONO, 296 

Y AKUB el-BERZEBiNi, Kadı, 1 77 

Yakubi/ler, 248, 296; --Süryani, 296 

YAKUP, Selçuklu emirleri nden, 288 

Y AKUTi, Azerbaycan umumi valisi, 1 6 1 ,  
1 80, 1 90, 1 9 1 ,  1 92,  230, 255, 260, 264, 
265, 288 

Yavuk (Yivek) Türkmenleri, 270 

Yedi imamcılar, 2 1 2  

Yedisu, 43, 44, 306, 307 

Yemen, 26, 70, 78, 79, 2 0 1 ,  207, 208, 
209, 232, 292; - hükümdarı, 20 1 ; 
uleması, 237; - umerası, 2 1 3  

YEMİN-ED-DEYLE bin SEVÜK-TEKIN, 330 

Yeni Eflatunculuk, 2 1 1  

Yeni-Kayzercil ik, 345 

Yenikent (Cend), 306 

Yer mü k, 284, 285 

YESEVi.bk. Ahmed Y esevi; - dervişleri, 
147;  -yye Tari katı, 1 44 

Yeşilırmak havzası, 289 

YORUNTAŞ, emir, 2 1 9, 220 

Yunan, 1 1 3; - düşüncesi, 93, 1 07 ; -



felsefesi, 58; -lılar, 283 

YUSUF. Musa Yabgu 'nun oğlu, 36 

YUSUF b. MU HAMMED en-Nehravani, 1 49 

YusuF HEMEDAN1, 1 4 1 .  1 42, 1 43,  1 44, 
1 45,  1 46 

YUSUF HiMYERİ, 2 1 3  

ZAHiD es-S AH RA vi, 1 O!i 
ZAHiR, 1 67 

Zahiri/ler, 84 mezhebi, !il 84 

Zandak, 34 

zaviyeller, 1 48. 1 1 6 

Zemzem Kuyusu, 239 

Zencan, 3 5 1  

( ) i z i  ı ı  1 445 

Zerdüşti, Zerdüştlük, Zerdüştiye, 220, 
298, 299 

Zerrab, 2 1 4  

Zevzen, 2 2 1  

Zeydi, Zeydiyye, 1 59; - İ mamlar, 45, 
1 59 

zımmiller, 292, 300, 301 

Ziyaroğulları, 1 55 

ZüBEYDE, Şii ileri gelenlerinden, ı 72 

ZüMRüT HATuN Ri batı, ı 5 ı 
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